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Ao longo deste relatório, apresentamos a você dicas de educação financeira 
para serem postas em prática por toda a família. Tenha sempre em mente que 
o controle das finanças pessoais e do orçamento doméstico é essencial para 
uma vida equilibrada, sem dívidas ou apertos, e principalmente para a 
concretização de sonhos.

Dicas de educação financeira 



Missão
Administrar os recursos 

previdenciários com segurança e 

rentabilidade, de forma transparente 

e socialmente responsável, 

contribuindo para melhor qualidade 

de vida de seus Participantes.

Visão
Ser referência no mercado de 

previdência complementar primando 

pela excelência de resultados na 

gestão de produtos previdenciários 

para seus, Patrocinadores e 

Instituidores. 

Valores Corporativos
Honestidade

Equidade

Transparência

Responsabilidade

Justiça

Imparcialidade

Discrição



Mensagem da diretoria
A boa aplicabilidade das políticas de Superintendência Nacional de Previdência 
governança exige que todas as ações Complementar, que une todos os nossos 
empresariais estejam permanentemente esforços em oferecer uma educação financeira 
conectadas à visão de futuro e aos anseios dos e previdenciária de qualidade para que, uma 
públicos de relacionamento. Em 2011, essa vez dispondo de informação de qualidade, 
lógica novamente impulsionou o SEBRAE possam, de forma consciente, tomar decisões 
PREVIDÊNCIA, sempre atuando de forma para a vida e terem condições de, no futuro, 
estruturante e estratégica. usufruir dos benefícios da previdência.

Nesse sentido é que, internamente, os Este fato dispensa o encaminhamento deste 
esforços foram orientados para a gestão relatório aos Participantes, de forma impressa 
eficiente dos recursos com a implementação que, além de trazer redução de gastos com 
de ações como a gestão de processos, postagem, a medida é favorável ao meio 
preparação dos técnicos com um programa de ambiente e está em conformidade com a 
capacitação à altura dos novos desafios da nossa política de sustentabilidade. 
Entidade, bem como a integração de sistemas 
corporativos do Sistema SEBRAE com o Chegamos ao final de 2011 com uma 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, que trará maior mudança no foco de nossas visitas às 
agilidade e confiabilidade na transmissão de Patrocinadoras. Antes, os eventos 
dados e informações. Além disso, tivemos um objetivavam aumentar o número de 
exitoso processo de eleição dos Conselheiros Participantes do Plano SEBRAEPREV. 
para a gestão 2012-2014 que redundou numa Hoje, mais que realizar campanha de adesão, 
renovação de 71%. os eventos objetivam informar, instruir e 

orientar os Participantes, e quando possível, 
Um dos maiores orgulhos da gestão foi a seus familiares, quanto ao poder do 
concretização do Planejar – Programa de planejamento financeiro como elemento 
Educação Financeira e Previdenciária, fundamental para se chegar a uma 
recentemente aprovado pela PREVIC – aposentadoria bem sucedida. 
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Não obstante a crise econômica internacional, Tão importante quanto os resultados ora 
com reflexos em nossa economia, apresentados é a manutenção de um canal 
conseguimos, através de uma gestão firme, aberto com os  Patrocinadores para ouvir suas 
eficiente e participativa, manter nosso rumo, avaliações, entender seus anseios e investir 
apresentando resultados significativos diante em iniciativas que, cada vez mais, atendam às 
do contexto apresentado, garantindo o suas necessidades e expectativas.
retorno e a liquidez dos investimentos dos 
Participantes. Os nossos agradecimentos aos Conselheiros 

que encerraram a gestão em 2011 e as boas 
O SEBRAEPREV obteve importantes avanços vindas aos novos Conselheiros que iniciam sua 
em 2011. Ampliou a base de Participantes em gestão em 2012.
661 novos, representando crescimento de 
13%, e atingindo 5.851, com 89% de adesão. As próximas páginas deste Relatório estão 
Um dado marcante foi o patrimônio que repletas dessas informações, preparadas de 
superou os R$ 300 milhões, já em dezembro. forma simples e objetiva para dar visibilidade a 

tudo que aconteceu de mais relevante. 
Da mesma forma, passamos a levar o 
benefício da previdência complementar a um Mas os desafios à nossa frente ainda são muito 
maior número de colaboradores do Sistema grandes, e para enfrentá-los, precisamos da 
SEBRAE, em número de 77. indispensável colaboração dos conselheiros, 

Patrocinadores e de você, Participante.
Um reconhecimento conferido ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA foi a oportunidade de Portanto, queremos convidá-lo a fazer uma 
apresentar a sua experiência de implantação leitura com uma reflexão sobre o futuro que 
no maior Congresso de Fundos de Pensão do vos espera. 
Brasil, promovido pela ABRAPP - Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Agradecemos pela confiança. 
Previdência Complementar, com grande 
repercussão em todo setor. Boa leitura.        

Em 2011, o SEBRAE PREVIDÊNCIA participou 
de mais uma edição da pesquisa anual 
patrocinada pela ABRAPP, com os 
Participantes, e os resultados mostraram bons 
índices de satisfação tanto nos ativos como 
nos beneficiados.

Mas é necessário destacar alguns fatores 
que foram da maior importância para os 
resultados obtidos. De um lado, registramos o 
espírito de unidade e profissionalismo de todos 
os dirigentes e conselheiros, que permitiu 
sempre o debate intenso, mas em clima de 
absoluto respeito às opiniões, na busca das 
melhores decisões. De outro lado, 
comemoramos a postura de diálogo e de 
sincero interesse no relacionamento com os 
Patrocinadores e Representantes do Plano 
SEBRAEPREV, que propiciou mais integração 
na busca de soluções. 

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade

George Alberto C. G. Mota               
           Diretor de Administração e Investimentos     
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Gestão 2009-2011 Gestão 2012-2014

Presidente

Vice-Presidente

Titulares

Suplentes

Paulo Barretto de Manso Cabral 

José Alaor Bernardes

José Ricardo Mendes Guedes

Nelson Rocha

Júlio César Monteiro de B. Reche 

Marcelo Dini Oliveira

José Oswaldo de Barros L. Ramos

Etel Tomaz

Vitor Roberto Tioqueta

Leide Garcia Novaes Katayama

José Sérgio Schimitt Figliero 

Paulo Henrique Ferreira Massuia 

Maria Filomena Martins Paulos

Adilson Ferreira dos Santos

Marcondes da Silva Candido

Leonardo Bosco Mattar Altoe

BA

SC

NA

AM

RJ

SP

 PE

NA

PR

MT

NA

TO

NA

DF

SC

NA

José Claudio dos Santos

Paulo Henrique F. Massuia

Nelson Rocha

Airton Gonçalves Junior

Manoel Alexandre

José Paulo Cunha

Clarice Maria Veras

José Ricardo Mendes Guedes

Ricardo Jorge C. Madruga

Regina Maria B. Bartolomei

Maria Eulália

Jorge C. Fernandez Rincon

Hélio Cadore 

Elizandra Litaiff

André Dantas

Vitor Roberto Tioqueta

NA

PR

TO

AM

CE

AB

SP

NA

NA

PB

SP

DF

NA

AS

AM

NA

Dilaine Andrade Gomes Rocha

Luciana Cristina da Silva Cortes

Luciana Ribeiro

Maria Catarina Marçal de Jesus

Maurício Francisco de Carvalho

Vanessa de Lima Leal e Souza

Victor Moreira dos Santos

Viviane de Oliveira Araújo

Talita da Mota de Oliveira (estagiária)

Administrativa e Financeira 

Seguridade 

Seguridade 

Secretaria 

Seguridade 

Contabilidade 

Seguridade 

Comunicação

Comunicação

Co
n
se

lh
o

 F
is

ca
l

Gestão 2009-2011 Gestão 2012-2014

Presidente

Vice-Presidente

Titulares

Suplentes

Airton Gonçalves Junior

Carlos Pereira von Sohsten

Maria Eulália

Paulo Eduardo S de Arruda

Eliane Auxiliadora dos Santos

Marcelo Ribeiro de Araujo

Renata Fonseca de G. Pereira

Maria José Alves da Silva

CE

RN

DF

SP

SP

PA

AL

AM

Antonio Carlos Campos 

David Hulak

Leide Garcia N.Katayama

Renata Fonseca G. Pereira

Tereza Arruda Krauz

Miguel Carlos da Silva

Sérgio Fernandes Cardoso

Paulo Eduardo S de Arruda

RJ

AS

MT

AL

MS

SP

SC

SP

Área Nome
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Elsa Maria de Melo

Manoel Antônio Vieira Alexandre

Livia Nunes de Freitas Maia

Fabio Silva de Oliveira

Eliane Miranda  Gonçalves 

Jailton Luz Almeida

Marcelo José de Souza

Elizandra Litaiff Leonardo

Eusvaldo de Loureiro Pimentel

Eliel de Paula Dias

Francisco Jose C. B. Neto

Andrelina Serafim O. Mendes

José Armistrong Martins Cunha

Diego Aguiar Gonçalves

Cassiana Abritta Garcia Brandão

Abadia Luiz de Sousa

Rowena Ribeiro Cavatti

Gabriela Alves de Souza Freire

Gilka de Freitas

Edna Maria da Silva Martins Uto 

Carmen Neiva Carvalho Gondim 

Cleonilce Costa Santos

Maria José Costa Dias Diniz

Wemerson Pereira de Melo

Maurício Martins da Paixão

Adriana Maria Mattas Campos

Estela Ferreira Marques

Suleima M. Coelho

Zoca Farias da Costa

Gilberto Guimarães da Silva

Sérgio José S. Figliero

Carlos Antônio Neves Ferreira

Fabrícia Siqueira Correa

Vera Lucia Rodrigues de Menezes

Eduardo Colaço de Sousa

Maria de Jesus Verissímo Leite

Maria do Socorro Sousa Alves

Gilvaneide Correia Silva

Roberto Mesquita de C. Filho

Valéria Moraes de Sousa Ribeiro

Alba Silva Anastácio Soares

Renata Fonseca

elsamelo@terra.com.br

abasedf@terra.com.br

livia.freitas@ac.sebrae.com.br 

fabio.oliveira@ac.sebrae.com.br 

eliane@al.sebrae.com.br 

jailton@al.sebrae.com.br 

marcelos@am.sebrae.com.br          

elizandra@am.sebrae.com.br

eusvaldo@ap.sebrae.com.br 

eliel@ap.sebrae.com.br 

francisco.bastos@ba.sebrae.com.br 

andrea.mendes@ba.sebrae.com.br

armistrong@ce.sebrae.com.br 

diegoaguiargoncalves@hotmail.com

cassiana@df.sebrae.com.br 

abadia@df.sebrae.com.br 

rowena.cavatti@es.sebrae.com.br 

gabriela.souza@es.sebrae.com.br

gilka@sebraego.com.br

edna@sebraego.com.br 

carmen.gondim@sebraego.com.br 

cleonilce@ma.sebrae.com.br

zeze@ma.sebrae.com.br 

wemerson.melo@sebraemg.com.br 

mauricio.paixao@sebraemg.com.br 

adriana.campos@ms.sebrae.com.br

estela.marques@ms.sebrae.com.br 

suleima.coelho@mt.sebrae.com.br

zoca.costa@mt.sebrae.com.br 

gilberto.silva@sebrae.com.br

sergiofigliero@sebrae.com.br

carlosneves@pa.sebrae.com.br

fabricia@pa.sebrae.com.br 

vera@pa.sebrae.com.br

eduardo@pb.sebrae.com.br

gel@sebraepb.com.br

socorroa@pe.sebrae.com.br

gilvaneidec@pe.sebrae.com.br

roberto@pi.sebrae.com.br

vmoraes@pi.sebrae.com.br 

asoares@pr.sebrae.com.br

rfonseca@pr.sebrae.com.br 

AB

AC

AL 

AM 

AP 

BA 

CE 

DF

 

ES

 

GO

 

MA

MG

MS

 

MT

 

NA

PA

 

PB 

PE

PI 

PR

R
e
p

re
se

n
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s Nome Email



Márcia Bontorim

Rute Lima

Ana Cristina Coelho Pinheiro

Maria Lúcia Carvalho

Ivania Januário

Alvaro Henrique de Lima Teixeira

Maria de Jesus de Sousa Oliveira

Elsie Maria Gorete Nascimento da Silva

Noelea da Silva Sousa

Luiz Ávila

Luciano Amaral Ramos

Juliana Faria Klann Schmitt

Claudio Augusto Nienkoetter

Carlos Vinicius Doria de Castro

Erathosthenes  Menezes Junior

Isaíra Rosiene Beserra Batista 

Patricia Silva Borba

Lilian Aparecida sabino Cardoso

Joseane Rodrigues Leite

mbontorim@sebraerj.com.br

rute@sebraerj.com.br

cristina@rn.sebrae.com.br

luciacarvalho@rn.sebrae.com.br

 ivania@ro.sebrae.com.br 

alvaro@ro.sebrae.com.br

 maria.oliveira@rr.sebrae.com.br

elsie.silva@rr.sebrae.com.br

noelea.sousa@rr.sebrae.com.br

luizavila@sebrae-rs.com.br

lucianor@sebrae-rs.com.br

  juliana@sc.sebrae.com.br 

claudion@sc.sebrae.com.br  

carlos.castro@se.sebrae.com.br 

junior.menezes@se.sebrae.com.br 

isairarbb@sebraesp.com.br

patriciasb@sebraesp.com.br

 lilian.cardoso@to.sebrae.com.br

 joseane.leite@to.sebrae.com.br

Educação financeira: um 
aprendizado em família
Dinheiro faz parte da vida e, portanto, não é assunto 
apenas de adultos: as crianças também precisam 
aprender a usá-lo. Não há uma idade específica para 
ensinar os filhos a lidar com as finanças. Para os 
primeiros contatos, especialistas sugerem o uso de 
jogos e livros ligados ao tema. A educação financeira é 
importante tanto para os pais quanto para as próprias 
crianças, pois assim elas podem aprender conceitos 
que serão essenciais na sua vida adulta. Impulsionadas 
pela publicidade, é comum que peçam com frequência 
por novos brinquedos. Antes de ceder aos pedidos, os 
pais devem explicar aos filhos o quanto eles têm de  
trabalhar para adquirir qualquer coisa.

É importante que as crianças saibam 
economizar.  Presenteie-as com cofrinhos; no final da 
semana ou do mês, dê-lhes uma pequena quantia de 
dinheiro. Assim, quando elas pedirem algo, diga-lhes 
para usarem o dinheiro que receberam. Desse modo, 
serão mais cuidadosas com o dinheiro e deixarão de 
pedir tantas coisas. 

Veja mais dicas sobre crianças e dinheiro na página 33

A mesada é um importante instrumento nesse 
processo. 

RJ

RN

 

RO

 

RR

 

RS

 SC

SE

 SP

TO

Nome Email

Base de dezembro de 2011.
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SCN - Quadra 1 - Bloco E - Edifício Central Park Salas 1413/15 - 70711-903 – Brasília, DF

SGAS 604/605 - L2 Sul -  70200-645 - Brasília, DF

Rua Rio Grande do Sul, 109 - Centro - 69903-420 - Rio Branco, AC

Rua Dr. Marinho de Gusmão, 46 Centro - 57020-560 - Maceió, AL

Rua Leonardo Malcher, 924 - Centro - 69010-170 - Manaus, AM   

 Av. Ernestino Borges, 740 - Laguinho - 68906-010 - Macapá, AP

 Trav. Horário César, 64 - Largo dos Aflitos - Centro - 40060-350 - Salvador, BA   

Av. Monsenhor Tabosa, 777 - Praia de Iracema - 60165-011 – Fortaleza, CE

SIA Trecho 3, Lote 1580 - 71200-03 -  Brasília, DF     

Av. Jerônino Monteiro, 935 - Ed. SEBRAE – Centro - 29010-003 – Vitória, ES

 Av. T-3 Nº 1000 - Setor Bueno - 74210-240 – Goiânia, GO    

Rua Prof. Carlos Cunha, S/Nº - Jaracaty - 65076-820 - São Luiz, MA

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.999 - CPA - 78050 - 904 Cuiabá, MT    

Av. Mato Grosso, 1661 - Centro 79002-950 - Campo Grande, MS  

Av. Barão Homem de Melo, 329 - Nova Suíça - 30460-090 - Belo Horizonte, MG   

Rua Municipalidade, 1461 - Bairro do Umarizal - 66050-350 - Belém, PA

Av. Maranhão, 983 - Bairro dos Estados - 58030-261- João Pessoa, PB           

Rua Tabaiares, 360 - Iha do Retiro - 50750-230 -  Recife, PE

Av. Campos Sales, 1046  4º andar - Centro - 64000-300 - Teresina, PI     

Rua Caeté,150 - Prado Velho - 80220-300 - Curitiba, PR

Rua Santa Luzia, 685 6º/ 7º e 9º andares - Centro - 20030-041 - Rio de Janeiro, RJ       

Av. Lima e Silva, 76 - Lagoa Nova - 59075-970 - Natal, RN

Av. Campos Sales, 3421 B. Olaria - Caixa Postal 1372 - 78902-080 - Porto Velho, RO         

Av. Major  Williams, 680 - São Pedro - 9301-110 - Boa Vista, RR

Rua Sete de Setembro, 555 - Centro - 90010-190 - Porto Alegre, RS         

Av. Rio Branco, 611 - Centro - 88015-203 - Florianópolis, SC

Avenida Tancredo Neves, 5.500 Bairro América - 9080-470 - Aracaju, SE     

Rua Vergueiro, 1117 - 19º andar - Paraíso - 01504-001 - São Paulo, SP

102 Norte Avenida L04 nº1 - Plano Diretor Norte - 77006-006 - Palmas, TO

SCN, Quadra 6, Bloco A, Ed. Venâncio 3000, salas 503/506 - 70.716-900 - Brasília-DF

SCN - Quadra 1 - Bloco E - Edifício Central Park Salas 1413/15 - 70711-903 – Brasília, DF

Abase 

(Associação Brasileira dos SEBRAE/Estaduais)

SEBRAE Nacional

SEBRAE/AC

SEBRAE/AL

SEBRAE/AM

SEBRAE/AP

SEBRAE/BA

SEBRAE/CE

SEBRAE/DF

SEBRAE/ES

SEBRAE/GO

SEBRAE/MA

SEBRAE/MT

SEBRAE/MS

SEBRAE/MG

SEBRAE/PA

SEBRAE/PB

SEBRAE/PE

SEBRAE/PI

SEBRAE/PR

SEBRAE/RJ

SEBRAE/RN

SEBRAE/RO

SEBRAE/RR

SEBRAE/RS

SEBRAE/SC

SEBRAE/SE

SEBRAE/SP

SEBRAE/TO

SEBRAE PREVIDÊNCIA



Diretor de 
Seguridade

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Estrutura da governança corporativa 

Conselho Fiscal
Auditoria 

Independente

G
o

ve
rn

a
n
ça

Os agentes da governança corporativa são componentes da estrutura apresentada na figura a seguir. 

Cada um desses órgãos exerce um papel fundamental na instrumentalização da governança corpora-

tiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
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Conselho Deliberativo
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Governança

2º Ciclo do Planejamento Estratégico
Qualquer organização que se preocupe efetivamente com a sustentabilidade de seus negócios e 
serviços precisa dar muita atenção ao seu planejamento. Este fator é ainda mais importante para 
entidades que se dedicam à área previdenciária, já que os ciclos de vida de seus produtos são longos e 
sujeitos a complexas e diversificadas variáveis. Por esta razão, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou o 2º 
Ciclo do Planejamento Estratégico, desta vez com o horizonte até 2014 dando continuidade a sua 
trajetória de desenvolvimento institucional. 

Esforços importantes foram efetivados com o propósito de se pensar no futuro da entidade a partir do 
entendimento claro de seu presente e de uma avaliação criteriosa de seu passado recente. O Conselho 
Deliberativo e a Diretoria Executiva, com o apoio de seus colaboradores internos e externos, 
dedicaram-se ao máximo nesse momento de avaliação e decisão. Todos aqueles que interagem e 
participam da vida do SEBRAE PREVIDÊNCIA tiveram oportunidade de participar da construção desse 
processo, o que serviu de auxílio para a avaliação dos serviços e produtos oferecidos, além de sugestões 
para novas ações.

Monitoramento da Estratégia 

Eleição de novos conselheiros

Com o objetivo de acompanhar a evolução e o resultado das ações previstas no Plano de Ação, bem 
como a avaliação das estratégias previstas no Planejamento Estratégico 2011/2014, foi implementada 
uma nova sistemática para o Monitoramento da Estratégia. Trimestralmente é apresentado aos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, como forma de prestação de contas das principais ações do Plano de 
Ação e avaliação do alinhamento às estratégias definidas. O Planejamento Estratégico do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA tem como diretrizes a sustentabilidade da entidade, a gestão de relacionamentos e o 
desenvolvimento organizacional.

Em mais um processo marcado pela responsabilidade e transparência na governança corporativa, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou nesse ano eleições para a escolha de novos membros dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo, para o mandato 2012/2014.

Foi a oportunidade para os Participantes exercerem a escolha democrática de seus representantes na 
Entidade, cujas responsabilidades compreendem, entre outras atribuições, definição e fiscalização da 
política geral de administração da entidade. O Conselho Deliberativo é constituído por oito membros 
titulares e seus respectivos suplentes. Quatro eleitos pelos Participantes e Assistidos e quatro 
indicados, sendo um pelo Patrocinador Fundador e três pela Assembleia de Patrocinadores e 
Instituidores. Já o Conselho Fiscal é constituído por quatro membros: dois titulares e suplentes eleitos 
diretamente pelos Participantes e Assistidos, mais dois titulares e suplentes indicados pela já referida 
Assembleia.

A votação foi realizada através do site do SEBRAEPREV e contou com a disponibilização de um 
software específico que garantiu a segurança e o bom andamento do pleito. O processo de votação foi 
auditado por empresa de auditoria independente contratada. Participaram do processo 1.825 pessoas 
que representam 31% do total de Participantes do Plano SEBRAEPREV.

Houve renovação de 75% dos membros do Conselho Deliberativo e 63% dos membros do Conselho 
Fiscal, totalizando 71% de renovação.



Cerificação de Dirigentes
A certificação de profissionais dos fundos de pensão, concedida pelo 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS, é 
um processo de aferição de conhecimentos e habilidades com o propósito 
de atestar a competência no exercício do cargo ou função, de acordo com a 
Resolução CMN 3792/09.

O reconhecimento da qualificação é oferecido a profissionais de investi-
mentos e a dirigentes que atuam no âmbito da previdência complementar. 
Pode ocorrer de duas formas: através da comprovação de experiência na área de atuação ou pela 
aplicação de provas. Com validade de três anos, a certificação pode ser renovada por meio do 
Programa de Educação Continuada (PEC) ou através da realização de novo exame.

A certificação é cada vez mais respeitada dentro das entidades fechadas de previdência complemen-
tar. Além de aperfeiçoar a administração dos recursos das Patrocinadoras, a certificação eleva a 
entidade a um novo patamar de reconhecimento técnico.

Todos os membros da diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA já são certificados pelo ICSS. Em 2011 
foram certificados cinco Conselheiros sendo que, para cumprimento da legislação, todos os membros 
do Conselho Deliberativo deverão estar certificados até o final de 2014. Adicionalmente, como meta 
da Entidade, os membros do Conselho Fiscal também deverão ser certificados.

Estabeleça objetivos e 
torne-se um poupador
Decida-se, de verdade, a planejar sua vida financeira. 
Para tornar essa empreitada mais saborosa, defina 
objetivos para esse esforço: aposentadoria, educação 
dos filhos, uma viagem espetacular, a compra da 
casa própria ou de um carro. Estabeleça as priorida-
des e prazos realistas para alcançar cada meta.

Nesse processo é fundamental conhecer as despe-
sas e receitas de sua família. Durante um mês anote 
rigorosamente todos os gastos e compare com os 
ganhos. Você vai se surpreender ao perceber quanto 
dinheiro está sendo desperdiçado. Lembre-se que, a 
partir de agora, cada centavo poupado vai deixá-lo 
mais próximo de alcançar seu objetivo. Por isso, não 
hesite em cortar pequenas despesas, como o 
aluguel de DVDs que ninguém assiste ou - coragem! 
- a cervejinha do fim de tarde.

Faça (e agarre-se a ele) a um orçamento familiar. 
Chame sua família a participar. Peça que façam 
sugestões de corte de gastos. Explique a necessida-
de de diminuir as despesas para que vocês constru-
am uma poupança. Seduza-os contando o objetivo 
da tal poupança. Depois disso vai ficar muito mais 
fácil convencê-los a pensar duas, três, mil vezes, 
antes de adquirir um bem de consumo. Afinal, será 
que vocês realmente vão precisar dele?

ICSSICSS
INSTITUTO DE

CERTIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE 

SEGURIDADE SOCIAL
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Monitoramento de Riscos e Controles Internos
A Resolução CGPC nº 13/2004 estabeleceu uma série de princípios e regras a serem observados no 
âmbito da gestão, controles internos e governança corporativa das Entidades, com providências de 
adequação claramente definidas. O sistema previdenciário brasileiro vem passando por profundas 
mudanças que exigem uma estrutura de gestão mais transparente e mais segura para o desempenho 
do seu dever, o que requer cada vez mais uma estrutura com foco na gestão integrada de riscos, que 
garanta condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez aos fundos de pensão. Assim, 
desde 2008, o SEBRAE PREVIDÊNCIA vem evoluindo no mapeamento dos riscos de investimento e de 
controles internos, tendo feito sua primeira avaliação geral em 2009/2010 e a segunda avaliação em 
2010/2011. Como consequência do monitoramento, foi elaborado plano de ação em função das 
recomendações e sugestões levantadas, visando o aperfeiçoamento da governança.

O monitoramento de riscos e controles internos é feito por empresa especializada que utiliza a 
metodologia de Control Self Assessment – CSA, ou seja, Autoavaliação de Controles. Essa metodolo-
gia destaca o conhecimento de cada gestor no processo de identificação de riscos e controles. 
Ademais, a implementação do processo de gestão de riscos e controles internos utiliza a arquitetura 
elaborada pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, e 
alguns dos componentes dessa estrutura contemplam a identificação, mensuração e o tratamento 
dos riscos das atividades.

O escopo do processo de avaliação considerou a percepção dos processos mais relevantes em relação 
aos riscos, sendo a Entidade segmentada em 10 blocos, com 3 macroprocessos, 26 processos e 197 
atividades. A partir dessa caracterização, foram identificados 547 riscos, classificados em 2 7 tipos de 
risco, agrupados em 08 categorias de risco e mensurados de acordo com os critérios pré-definidos de 
impacto e frequência. Foram respondidos 3.051 questionários de autoavaliação que continham ao 
todo 10.939 questões relativas aos controles aplicados nas atividades analisadas.

Deste resultado foi possível extrair que a Entidade possui risco residual abaixo de 12,5%, valor conside-
rado baixo de acordo com os critérios de avaliação da mensuração.

A figura a seguir representa o modelo e filosofia da Gestão de Riscos e Compliance, onde são apresen-
tadas três frentes para aplicação do processo:
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Mapeamento de Processos
A gestão estratégica de Processos de Negócios é vital no atual cenário de acentuada competitividade 
no novo ambiente do século XXI onde as organizações estão inseridas. Neste contexto, observa-se 
que a abordagem de gestão funcional tradicional enfrenta dificuldades e não consegue mais respon-
der aos novos desafios da organização moderna. Por isso, a Diretoria Executiva do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA decidiu investir num método customizado e simples que proporcionasse a participação 
dos gestores e técnicos para reestruturação e redesenho dos Processos de Negócios, tendo como eixo 
o alinhamento entre estratégia, processos, pessoas e tecnologia e de forma substantiva a ampliação 
das boas práticas existentes e necessárias para um fundo de pensão. Além da manualização, automa-
tização e integração das atividades, a experiência no processo também veio facilitar a padronização 
das percepções sobre a avaliação de riscos e controles internos.

Atualização do Regimento Interno

Participação no 32º Congresso da Abrapp

No ano de 2011 o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou a primeira atualização dos Regimentos Internos dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. A revisão do documento teve como principal 
objetivo a adequação ao Estatuto atualizado em 2010, além de tornar a redação mais adequada aos 
novos desafios da Instituição e ao novo modelo de gestão por processos.

A convite da ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), 
o SEBRAE PREVIDÊNCIA esteve presente no 32° Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realiza-
do no mês de setembro, em Florianópolis (SC). Toda a evolução e experiência adquirida desde a sua 
implantação, bem como o seu modelo de governança, foram apresentados no evento pelo diretor-
presidente Edjair de Siqueira Alves, sob o tema “Fundos Setoriais como Importante Ferramenta de 
Fomento: Experiência da Implantação do SEBRAE PREVIDÊNCIA”.

Relatório Anual de Informações 2011 SEBRAE PREVIDÊNCIA16

Gestão de 
riscos e 

compliance

Melhoria e 
inovação

tecnológica

Competências
técnicas e
gerenciais

Gestão 
estratégica
dos ativos

Informações 
para tomada
de decisão

Necessidades 
dos clientes e 

gestão de serviços 
e produtos

Governança
corporativa e de

processos



Credibilidade da entidade

86,6% Ativos

Assistidos91,1%

87% Ativos

Assistidos100%

73,9% Ativos

Assistidos95,6%

Satisfação com o Plano Atendimento e Comunicação

Pesquisa aponta que Participantes 
estão satisfeitos com o SEBRAEPREV
A pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(ABRAPP), em parceria com a consultoria Towers Watson, mostrou que os Participantes  do Plano 
SEBRAEPREV estão satisfeitos com a gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA. A pesquisa intitulada “Os 
Fundos de Pensão na Visão dos Participantes” foi realizada no mês de maio de 2011. A pesquisa foi 
aplicada pela ABRAPP em 62 fundos de pensão distribuídos em todo o país.

Desde sua criação, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem a missão de administrar os recursos previdenciários 
com segurança e rentabilidade e de forma transparente e responsável. Todo esse trabalho foi refletido 
nos resultados da pesquisa, que destacaram aspectos relacionados à valorização do plano e à credibili-
dade da entidade. Confira alguns dos percentuais de satisfação apontados:

Capacitação dos Colaboradores
Na busca pela excelência e pelo atendimento aos novos desafios da Instituição, durante 2011, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA deu atenção especial à capacitação de seus profissionais. Todos os emprega-
dos da entidade participaram de treinamentos oferecidos pelo mercado, enquanto Conselheiros e 
diretores participaram de Congressos e Seminários para troca de experiências e informações. Tais 
treinamentos visam também à preparação dos empregados e Conselheiros para certificação do 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS.
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O esforço vem antes do sucesso
Somente você mesmo é quem conquista o seu próprio êxito.
Portanto, nada de seguir reclamando ou colocar a culpa nos outros 
ou nas circunstâncias: é hora de tomar as rédeas de sua vida 
financeira. 

Estabeleça objetivos e os siga: nunca se perca dos seus sonhos.

Disciplina é a palavra de ordem. Faça uma lista de prioridades de 
consumo e estipule o valor que você pode gastar em cada uma delas.

Todo mês reserve parte de sua renda para investimento. Antes de 
fazer qualquer despesa, aplique o dinheiro. Guarde parte do 13° 
salário, para iniciar ou reforçar a poupança.

Não seja ávido demais. Não tente compensar de um dia para o outro 
anos e anos de gastança. Use a cabeça. Nem sempre a aplicação que 
oferece maior rendimento é a melhor para você. Lembre-se que 
quanto maior a chance de lucro, maiores também são os riscos. 
Portanto, seja sensato e avalie, cuidadosamente, a liquidez, 
rentabilidade e segurança da aplicação.

u

u

u

u

u
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Comunicação
Para o SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma comunicação eficiente é fundamental para o bom relacionamen-
to com Participantes, Patrocinadores, empregados do Sistema e demais colaboradores. A partir dessa 
ideia é que durante a Gestão 2011 foram realizadas diversas ações no âmbito da comunicação, a fim de 
que todos os públicos obtivessem as informações necessárias para tomar as melhores decisões. 
Confira a seguir algumas dessas atividades.

uKit Adesão

SEBRAEPREV Notícias 

Informe SEBRAEPREV

Vídeo Institucional 

Com o intuito de informar de maneira simplificada e ilustrativa as regras do 
Plano SEBRAEPREV, a Entidade seguiu com o Kit Adesão, dando continuida-
de a ações relacionadas à área de comunicação e de educação financeira e 
previdenciária. O kit - composto por sacola tipo ecobag, regulamento, estatu-
to, cartilha do Participante e folder - é entregue aos novos Participantes no 
momento da adesão. A disponibilização desse material de divulgação é 
essencial para que eles fiquem informados acerca de todas as vantagens de 
participar de um plano de previdência complementar, além de trazer 
explicações importantes sobre o funcionamento do SEBRAEPREV. O 
folder, por exemplo, foi elaborado a partir dos questionamentos mais 
frequentes. O Kit Adesão é, ainda, uma importante ferramenta de trabalho 
para os Representantes do Plano.

O SEBRAEPREV Notícias é um informativo quadrimestral, com quatro páginas, que traz 
informações sobre ações da Entidade, dicas de qualidade de vida, educação financeira, 
além de demonstrativos e dados importantes sobre o Plano. É uma publicação impressa 
e enviada aos Participantes por meio dos Correios. A primeira edição foi lançada em 
junho de 2011.

Trata-se de um informativo eletrônico mensal que traz um resumo das 
principais informações do Relatório Gerencial. O Informe SEBRAEPREV 
é enviado por email aos Participantes e disponibilizado no site, em 
formato pdf.  É um canal de comunicação eficiente e de baixo custo.

De forma clara e objetiva, o Vídeo Institucional do SEBRAE PREVIDÊNCIA aborda a história e os 
benefícios do SEBRAEPREV. Traz ainda o registro de depoimentos de Participantes  que reconhecem a 
importância de planejar o futuro para garantir uma aposentadoria tranquila. Assista ao vídeo no site do 
Plano, seção Comunicação/ Vídeos. Tem sido uma importante ferramenta de adesão, principalmente 
para novos contratados.

u

u

u



uFacebook 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA possui perfil e página no Facebook. 
Se você faz parte desta rede social, acesse o link no site do 
SEBRAEPREV (http://www.sebraeprev.com.br/), curta a 
página e passe a receber as notícias divulgadas pela entidade 
através desse canal. 
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Política de Segurança da Informação – PSI

Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC)

Integração do sistema previdenciário TrustPrev 
com o módulo RM Labore das Patrocinadoras

As informações gerenciais, sem dúvida, são o bem mais estratégico que as empresas possuem. Por 
isso, deve ser prioridade protegê-las. Com esse intuito, desde o mês de setembro de 2011 o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA implantou a Política de Segurança da Informação – PSI, como uma importante ferra-
menta para combater quaisquer ameaças ao Instituto e aos seus ativos. Trata-se de um conjunto de 
diretrizes, normas e orientações de procedimentos que visam à conscientização e à orientação dos 
empregados, clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores aplicável a todos os sistemas de 
informação e processos corporativos.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(PDTIC) tem o intuito de ser um instrumento de diagnóstico, 
planejamento e gestão das tecnologias de informação e comunica-
ção, além de estabelecer as diretrizes estratégicas de tecnologia da 
informação e comunicação para o período 2011- 2012. 

A informação é distribuída em todos os macroprocessos e é 
responsável por manter a operação da Instituição, representando a 
inteligência competitiva dos negócios que é influenciada por 
fatores humanos, físicos e tecnológico. É neste sentido que o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA se dedica a suprir todas as demandas 
tecnológicas ligadas a informação, garantindo sua integridade, 
confiabilidade, padronização, disponibilidade e redução de custos.

Com o objetivo de automatizar a transmissão de informações, principalmente a arrecadação, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA começou a realizar a implementação da integração do sistema de folha de 
pagamento das Patrocinadoras (RM Labore) com o módulo de arrecadação previdenciário da 
Entidade. A ação visa agilizar a arrecadação mensal das contribuições dos Participantes do Plano 
SEBRAEPREV oferecendo mais confiabilidade e segurança das informações cadastrais e financeiras. A 
integração evita retrabalhos por ser, até então, um processo manual.

Governança



Aposentadoria Normal

Aposentadoria Antecipada

Aposentadoria por Invalidez

Pensão por Morte

Aposentadoria de pagamento único

Pensão por Morte de pagamento único

Total

Benefícios dez/2011 dez/2010

O SEBRAE PREVIDÊNCIA apresentou um crescimento de 13% no número de Participantes Ativos, 

atingindo um nível de adesão de 89%. Para aumentar a quantidade de Participantes, contou com o 

apoio das Patrocinadoras e dos Representantes do Plano SEBRAEPREV no aperfeiçoamento do 

processo de adesão ao Plano, de forma que todos os novos empregados tenham acesso às informa-

ções do Plano no momento da sua admissão.

As ações do Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária e as palestras e peça teatral 

realizadas em algumas Patrocinadoras já apresentaram resultados e motivação aos Participantes na 

busca de instrução, informação e orientação, de modo a reconhecerem o poder do planejamento 

financeiro como elemento fundamental para uma aposentadoria bem sucedida.
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Participantes

Ativos

Assistidos

Total

dez/2011 dez/2010 Variação

13%

15%

Demonstrativo de Participantes

5.774

77

5.851

5.123

67

5.190

33

40

1

3

1

4

82

25

38

1

3

0

3

70
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Seguridade

Patrocinadora N°. Empr. N°. Particip.* % Adesão N°. Empr. N°. Particip.* % Adesão

2010 2011

Abase

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso Do Sul

Minas Gerais

Nacional

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

SEBRAE PREVIDÊNCIA

Sergipe

Tocantins

Total

Nível de adesão

*Não inclui os Participantes Autopatrocinados e em BPD (Benefício Proporcional Diferido), pois já se desligaram das Patrocinadoras. 

4

100

121

101

136

291

184

117

195

160

152

138

133

473

350

226

154

191

193

116

302

109

297

112

93

146

795

12

83

111

5.595

4

84

115

78

129

226

175

103

176

155

131

104

125

402

312

167

121

181

163

108

295

94

213

110

63

144

633

12

65

109

4.797

100%

84%

95%

77%

95%

78%

95%

88%

90%

97%

86%

75%

94%

85%

89%

74%

79%

95%

84%

93%

98%

86%

72%

98%

68%

99%

80%

100%

78%

98%

86%

4

98

127

108

140

280

204

121

199

159

151

146

140

509

383

230

149

223

187

134

316

115

301

111

93

154

1.020

11

86

110

6.009

4

82

125

97

136

219

204

106

183

157

136

131

135

440

337

208

124

198

152

111

299

99

282

109

67

140

862

11

76

108

5.338

100%

84%

98%

90%

97%

78%

100%

88%

92%

99%

90%

90%

96%

86%

88%

90%

83%

89%

81%

83%

95%

86%

94%

98%

72%

91%

85%

100%

88%

98%

89%

Portabilidade (período 01/2011 a 12/2011)

QTD Valor portado

23 R$ 1.573.255,51

Portabilidade 
de entrada

03 R$ 36.780,35

QTD Valor portadoPortabilidade 
de saída

Folha de benefício dez/11

Menor benefício

Benefício médio

Maior benefício

R$ 302.550,41

R$ 625,29

R$ 3.929,22

R$14.316,22



Relacionamento com os Participantes 
No relacionamento com os Participantes foram registrados 16.414 atendimentos por: atendimentos 

presenciais, meio telefônico e por e-mail. Houve um aumento de 36% no total de atendimentos. A 

maior parte foi sobre dados cadastrais, esclarecimentos a respeito dos benefícios do Plano 

SEBRAEPREV, senha para acesso ao portal, assim como esclarecimentos sobre o programa de 

empréstimo.

Desenvolvimento de novos planos
Plano para dependentes: u O SEBRAE PREVIDÊNCIA, em parceria com a Federação Nacional 

das Associações do SEBRAE (FENASEBRAE), realizou pesquisa para saber o grau de interesse dos 

empregados do Sistema em contratar um plano de previdência privada para os seus familiares e 

dependentes. Ao total, 1.606 Participantes  distribuídos entre todos os estados responderam à pesqui-

sa através do site do SEBRAEPREV. Desse universo, 1.430 declararam-se interessados, sendo que 

49,25% afirmou ter alto interesse em contratar um plano para seus dependentes. Apenas 5,04% 

responderam negativamente. Um total de 1.344 pessoas informou que atualmente não possui plano de 

previdência privada para seus dependentes, enquanto 262 responderam que já estavam fazendo este 

investimento. O Plano de Benefícios de Contribuição Definida para dependentes pretende oferecer 

algumas vantagens e baixo custo de administração em relação aos planos disponíveis no mercado.

uNovos planos empresariais: Foram mantidos entendimentos com diversas instituições 

com o objetivo de desenvolvimento e implementação de plano de previdência para seus empregados. 

Para a efetivação das ações, o SEBRAE PREVIDÊNCIA segue trabalhando para cumprir todas as 

exigências da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
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2011 2010

Central de atendimento

Nível de interesse em contratar 
o plano para dependentes

Alto

Médio

Baixo

Não tem interesse

49,25%
38,92%

6,79%
5,04%

167

6.370

9.877

16.414

910

4.579

6.566

12.056

Total de atendimentos presenciais

Total de teleatendimentos

Total de atendimentos através de e-mail

Total



126

102

21

34

55

51

17

22

Dez/11

Nov/11

Out/11

Set/11

Ago/11

Jul/11

Jun/11

Mai/11

Quantidade de atualizações
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Atualização cadastral
Dando continuidade a ações anteriores, o SEBRAE PREVIDÊNCIA lançou no mês de maio de 2011 a 

campanha de atualização cadastral. Desta vez, com uma novidade: a atualização dos dados passa a ser 

permanente e efetivada no mês de aniversário dos Participantes . O procedimento é rápido e simples. 

No mês do seu aniversário, o Participante receberá, por e-mail, um comunicado para que acesse o site 

www.sebraeprev.com.br e atualize seus dados. O formulário para preenchimento está disponível na 

área restrita do site, em “Acesse seu Plano”. Em 2011, 428 Participantes  promoveram atualizações, 

cuja sua grande maioria foi de endereço residencial, telefone e endereço eletrônico.

Economia no supermercado
 Não faça compras quando estiver com fome

Ao chegar ao supermercado com o estômago vazio, tudo lhe 
parecerá muito atrativo. Coma antes de sair para fugir da 
tentação e acabar gastando muito mais que o planejado.

Faça um planejamento do cardápio semanal

Evite o desperdício. Antes de ir ao mercado, planeje o que 
pretende preparar durante a semana. 

Leia os panfletos de promoções
Mas cuidado com os anúncios: nem sempre o que está em 
destaque nas gôndolas é o mais barato. Sempre que possível, 
vá com tempo no supermercado e tenha calma para pesquisar. 
Faça uma lista de compras 
Especifique a quantidade de cada item e compre apenas o que 
se encontra nesta lista
Não faça da visita ao supermercado um programa familiar 
Isto acaba por fazer com que você compre muitos supérfluos. 
Caso não consiga deixar de comprá-los, estabeleça um limite 
de valor destinado à compra desses itens.
Leve uma calculadora para controlar o total de gastos
Evite os cálculos mentais, que quase sempre dão errado.

 

u

u

Evite manter estoques 
muito grandes de alimentos. Muitas vezes acabamos desperdi-
çando por conta do vencimento do prazo de validade.

u

u

u

u



PLANEJAR – Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária

Confira alguns objetivos do Planejar:

O SEBRAE PREVIDÊNCIA sempre pautou suas ações na área de comunicação e 

atendimento de acordo com as necessidades dos Participantes e Assistidos e 

com as normas e procedimentos estabelecidos na legislação e no 

Regulamento e Estatuto da Entidade. Neste sentido, a busca por transmitir 

conhecimentos referentes a finanças sempre foi objetivo do Instituto para 

que seu público pudesse ter condições de compreender melhor tais assuntos 

e assim planejar o seu futuro tomando decisões conscientes. Esse intuito 

ganha força com a implementação do Programa de Educação Financeira e 

Previdenciária, o Planejar.

Voltado aos Participantes do Plano SEBRAEPREV e seus familiares, empregados das Patrocinadoras e 

demais públicos do Instituto, o Planejar objetiva orientar e ampliar seu conhecimento sobre finanças e 

previdência, além de trabalhar para que mudanças de atitudes e hábitos aconteçam. Assuntos como 

consumo consciente e responsável, prevenção e combate às dívidas, formação de poupança de curto e 

longo prazo, educação financeira infantil, vantagens da previdência complementar e finanças pessoais 

são alguns dos temas tratados. As ações são realizadas por meio de informativos impressos e 

eletrônicos, palestras, visitas técnicas, apresentações teatrais, atendimento personalizado, vídeos e 

outros. Em breve será lançado o site do programa.

O Programa está dividido em 23 ações que terão como objetivo geral orientar o público relacionado, 

ampliando o conhecimento sobre orçamento e previdência. Tem seu desenvolvimento baseado em 

três níveis de atuação: informação (fornecimento de fatos, dados e conhecimentos específicos), 

instrução (desenvolvimento das habilidades necessárias para a compreensão de termos e conceitos, 

mediante treinamentos) e orientação (provimento de orientações gerais e específicas para melhor uso 

das informações e instruções recebidas).

Informar e conscientizar os empregados do Sistema 
SEBRAE acerca de seus direitos e deveres em relação à 
previdência complementar.

Incluir a educação financeira e previdenciária na vida dos empregados do Sistema.

Dotar os Participantes de conhecimentos necessários para potencializar a sua poupança 
previdenciária, por meio do nível de contribuição mais eficiente, bem como a conscientização 
quanto a opção pelos perfis de investimentos e administração da poupança previdenciária durante a 
fase de acumulação e percepção dos benefícios.

Aumentar o índice de adesão ao Plano SEBRAEPREV para 95% até 2014.

Oferecer subsídios para uma transição consciente do estágio de trabalho para o pós-trabalho, ao 
mesmo tempo em que orienta quanto ao tempo livre, possibilitando a estruturação de um novo 
projeto de vida.

u

u

u

u

u
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A IV edição da Oficina para Representantes, realizada em 2011, 

também em Brasília,  lançou foco na colaboração dos 

representantes para a construção e consolidação do Programa 

de Educação Financeira e Previdenciária - Planejar.

A III Oficina, realizada em 2010, em Brasília (DF), teve 

como principais temas as alterações do Regulamento 

do Plano, aspectos sobre as Patrocinadoras e a 

capacitação em rotinas operacionais. 

Homenagem aos Aposentados
Dia 24 de janeiro é comemorado o Dia do Aposentado. Para 
homenagear os quase 80 aposentados pelo Plano SEBRAEPREV o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA lançou em 2011 o concurso Vida de 
Aposentado. Para concorrer, os aposentados deveriam enviar uma 
frase que melhor representasse seu momento de vida. O vencedor, 
Fernando Leal – SEBRAE/PB (foto), foi contemplado com uma 
viagem ao Rio de Janeiro para representar a Entidade em homena-
gem aos aposentados promovida pela Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), no 
auditório da Academia Brasileira de Letras, onde recebeu um 
certificado alusivo à comemoração. O concurso faz parte do 
conjunto de ações promovidas pelo Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária do SEBRAEPREV, o Planejar.

IV Oficina para Representantes
As oficinas têm o objetivo de capacitar os Representantes do Plano SEBRAEPREV quanto aos procedi-
mentos e rotinas da operacionalização. O evento de 2011 lançou foco na colaboração dos 
Representantes para a construção e consolidação do Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA - Planejar.

O encontro de 2011 reuniu mais de 70 pessoas, sendo 44 Representantes de todos os Patrocinadores, 
com a missão de aprimorar o Planejar e deixá-lo em sintonia com as demandas de todas as 
Patrocinadoras, a Oficina traçou um objetivo: preparar os Representantes para a disseminação das 
ações a serem desenvolvidas.

Seguridade

Anote tudo e priorize as compras à vista
uCuidado com as “contas mentais”, aqueles planos mirabolantes feitos quando uma soma em dinheiro, como o 13º 

salário, está prestes a chegar. Coloque no papel como deseja gastar (ou poupar) essa soma.

uAdie as compras parceladas e poupe o dinheiro para comprar depois, à vista ou em poucas parcelas. Com tempo para 
refletir, você até pode descobrir que o produto nem era tão necessário.

uAlém de um maior controle do orçamento, pagar à vista permitirá economia indireta dos valores que seriam desem-
bolsados com o pagamento de juros, por conta de parcelamentos de longo prazo, e de multas, por causa de eventuais 
atrasos. Também há a possibilidade de obter descontos.
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Política de investimentos
A Política de Investimentos tem por objetivo estabelecer os princípios a serem seguidos e traçar as 
diretrizes que devem reger os investimentos dos Recursos Garantidores do Patrimônio Social (Provi-
sões Matemáticas e Fundos) do SEBRAE PREVIDÊNCIA buscando garantir a segurança, liquidez e 
rentabilidade visando preservar os benefícios dos seus  e Assistidos.

Anualmente a Política de Investimentos é revisada, sempre considerando as características e especifi-
cidades dos planos de benefícios, a legislação pertinente e os cenários econômicos. Na Política de 
Investimentos são definidos itens como a alocação estratégica, restrições de investimentos, opera-
ções com derivativos e apreçamento de ativos.

Merece destaque também a avaliação, controle de monitoramento dos diversos riscos aos quais os 
recursos dos planos de benefícios estão expostos, dentre eles os riscos de mercado, de crédito, de 
liquidez, legal, operacional, atuarial e de procedimentos. 

O monitoramento dos riscos dos investimentos e a aderência à legislação é efetuado de forma siste-
mática também por empresa de consultoria especializada e acompanhado pelo Conselho Fiscal. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA adota, no processo de tomada de decisão, regras para observância dos 
princípios socioambientais, conforme estabelece os Princípios para Investimento Responsável (PRI), 
uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
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Cenário econômico 

Gestão dos Investimentos

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos a Participantes 

Na economia mundial o ano de 2011 foi marcado pela forte desconfiança quanto à capacidade de 
recuperação da Europa e dos Estados Unidos no curto prazo, ainda como reflexo da crise deflagrada em 
2008. Embora a economia brasileira tenha sido menos penalizada por essa conjuntura internacional 
adversa, tal fato não foi suficiente para garantir que a nossa bolsa de valores apresentasse um bom 
desempenho. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores do Brasil, apresentou desvalorização de 
18,11% em 2011. Da mesma forma, o IBrX, índice que contempla as 100 maiores empresas em valor de 
mercado negociadas na bolsa, encerrou o ano com perda de 11,39%. O IPCA (índice de inflação oficial 
do Brasil) teve alta de 6,50%, enquanto o INPC fechou o ano acumulado em 6,08%.

No mercado financeiro, para conter a tendência de inflação o Comitê de Política Monetária (COPOM) 
manteve, de janeiro a agosto de 2011, ciclo de alta da taxa Selic (juro básico da economia) de 10,75% 
para 12,50% ao ano. A partir de setembro, com o arrefecimento da expectativa inflacionária iniciou-se 
movimentos de queda dos juros básicos, que terminaram o ano em 11% ao ano.

Em 2011 o SEBRAE PREVIDÊNCIA teve crescimento paimonial de 13,97%, atingindo R$ 303,269 
milhões. A rentabilidade dos investimentos de 8,54% foi superior ao benchmark definido na Política de 
Investimentos (66% Selic + 16,5% IMA-B + 17,5% IBrX) de 8,00%. A variação da quota SEBRAEPREV, 
que representa a rentabilidade líquida, distribuída à reserva dos Participantes em 2011 foi de 7,30%. No 
acumulado desde a criação do Plano a rentabilidade das reservas foi de 114,45%, correspondente a:

taxa média mensal de 0,90%
juros reais (descontada a inflação) de 6,00% ao ano 

A Gestão dos Investimentos de Renda Fixa e Renda Variável é efetuada por três administradores (Banco 
do Brasil, Bradesco e Banco Itaú). Em 2011, buscando a redução dos custos administrativos, as Carteiras 
de Investimentos foram transformadas em Fundos de Investimentos (exclusivos).

No segmento, estão investidos 78,60% do total dos recursos garantidores do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
sendo em sua grande maioria representados por títulos públicos federais que são caracterizados no 
mercado financeiro como de baixo risco de crédito.

A rentabilidade consolidada alcançada em 2011 foi de 13,35% contra um retorno médio do mercado de 
renda fixa de 11,60% (Selic).

Neste segmento, estão investidos 17,68% do total dos recursos garantidores do SEBRAE PREVI-
DÊNCIA. No exercício o segmento apresentou retorno negativo de 12,98%.

O segmento de empréstimos a Participantes , onde estão investidos 3,22% dos recursos garantidores 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o ano com rentabilidade de 21,24%.

u
u
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Balanço Patrimonial em dezembro/2011 
Valores expressos em R$ mil

Demonstrativos Contábeis

Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 

Ativo Passivo
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DISPONÍVEL

REALIZÁVEL

Gestão Previdencial

Gestão Administrativa

Investimentos

Títulos Públicos

Créditos Privados e Depósitos

Ações

Fundos de Investimento

Empréstimos

PERMANENTE

Imobilizado

Diferido

  
TOTAL DO ATIVO

EXIGÍVEL OPERACIONAL

Gestão Previdencial

Gestão Administrativa

Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio de Cobertura do Plano

Provisões Matemáticas

Benefícios Concedidos

Benefícios a Conceder

Fundos

Fundos Previdenciais

Fundos Administrativos

TOTAL DO PASSIVO  

1.592  

301.565  

586  

117  

300.862  

0  

0  

0  

291.119  

9.743  

112  

71  

41

  

    303.269

2.614  

2.255  

291  

68  

300.655  

254.570  

254.570  

31.677  

222.893  

46.085  

44.432  

1.653  

303.269    

1.019

  

264.932  

35  

34  

264.863  

40.932  

18.176  

15.389  

187.229  

3.137  

143  

73  

70  

 266.094    

3.225  

2.879  

315  

31  

262.869  

213.448  

213.448  

28.667  

184.781  

49.421  

47.524  

1.897  

    266.094

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL



20102011

Demonstração da mutação do patrimônio social
Valores expressos em R$ mil

Demonstração do ativo líquido por Plano de Benefícios 
Valores expressos em R$ mil

Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 

Descrição

Descrição

A) Patrimônio Social - início do exercício

1. Adições

Contribuições Previdenciais

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

Receitas Administrativas

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa

2. Destinações

Benefícios

Despesas Administrativas

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)

Provisões Matemáticas

Fundos Previdenciais

Fundos Administrativos

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3)

1. Ativos

Disponível

Recebível

Investimento

Títulos Públicos

Créditos Privados e Depósitos

Ações

Fundos de Investimentos

Empréstimos

Permanente

2. Obrigações

Operacional

3. Fundos não Previdenciais

Fundos Administrativos

4. Resultados a Realizar

5. Ativo Líquido (1-2-3-4)

Provisões Matemáticas

Fundos Previdenciais

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

262.869   

55.505   

30.826   

19.943   

4.619   

117   

-17.719   

-12.739   

-4.980

   

37.786   

41.122   

-3.092   

-244

   

300.655   

20102011 Variação

Variação

20,28%  

-3,08%  

-8,87%  

1,90%  

24,20%  

-23,53%

  

36,79%  

38,14%  

33,48%

  

-14,74%  

10,80%  

-143,79%  

-273,05%

  

14,37%  

218.552  

57.270   

33.827  

19.571  

3.719  

153

  

-12.953   

-9.222  

-3.731

  

44.317   

37.115  

7.061  

141

  

262.869   

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL - Plano: SEBRAEPREV
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Demonstrativos Econômico-financeiros

303.269  

1.592  

703  

300.862  

0  

0  

0  

291.119  

9.743  

112

  

2.614  

2.614  

1.653  

1.653

  

0  

299.002  

254.570  

44.432  

13,97%

56,23%

918,84%

13,59%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

55,49%

210,58%

-21,68%

-18,95%

-18,95%

-12,86%

-12,86%

0,00%

14,57%

19,27%

-6,51%  

266.094  

1.019  

69  

264.863  

40.932  

18.176  

15.389  

187.229  

3.137  

143  

3.225  

3.225  

1.897  

1.897  

0  

260.972  

213.448  

47.524  



20102011

Demonstração da mutação do ativo líquido 
por Plano de Benefícios
Valores expressos em R$ mil

Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 

Descrição

A) Patrimônio Social - início do exercício

1. Adições

Contribuições

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial

2. Destinações

Benefícios

Custeio Administrativo

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

Provisões Matemáticas

Fundos Previdenciais

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3)

C)Fundos não previdenciais

Fundos Administrativos

(+)

(+)

(-)

(-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

260.972  

51.787  

31.844  

19.943

  

-13.756  

-12.739  

-1.017  

38.030  

41.122  

-3.092

  

299.002

  

1.653  

1.653  

Variação

20,38%  

-4,69%  

-8,40%  

1,90%

  

35,40%  

38,13%  

8,50%

  

-13,91%  

10,80%  

-143,79%

  

14,57%

  

-12,86%  

-12,86%  

216.796  

54.336  

34.765  

19.571

  

-10.160  

-9.222  

-938

  

44.176  

37.115  

7.061

  

260.972  

1.897  

1.897  

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL - Plano: SEBRAEPREV
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Demonstrativos Econômico-financeiros

Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa 
(consolidada)   
Valores expressos em R$ mil

Descrição

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

1.Custeio da Gestão Administrativa

1.1. Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

Custeio Administrativo dos Investimentos

Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos

Resultado Positivo dos Investimentos

Outras Receitas

2.Despesas Administrativas

2.1. Administração Previdencial

Pessoal e Encargos

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Outras Despesas

2.2. Administração dos Investimentos

Pessoal e Encargos

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Outras Despesas

3. Resultado Negativo dos Investimentos

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

20102011 Variação

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL 

1.897  

4.736  

4.736  

1.017  

3.446  

147  

117  

9

  

-4.980  

-2.159  

-880  

-36  

-92  

-503  

-521  

-57  

-69  

-2.821  

-998  

-44  

-142  

-1.336  

-301  

0  

0

  

0

  

-244

  

-244

  

1.653  

8,03%  

22,46%  

22,46%  

8,50%  

27,01%  

167,86%  

-23,56%  

0,00%

  

33,63%  

22,22%  

39,47%  

16,98%  

-2,69%  

9,00%  

92,03%  

-30,36%  

0,00%  

43,90%  

76,47%  

56,08%  

29,35%  

21,73%  

88,85%  

0,00%  

0,00%

  

0,00%

  

-273,54%

  

-273,54%

  

-12,84%  

1.756  

3.867  

3.867  

938  

2.713  

55  

153  

9

  

-3.727  

-1.766  

-631  

-31  

-95  

-462  

-271  

-82  

-195  

-1.960  

-565  

-28  

-109  

-1.098  

-159  

0  

0

  

0

  

141

  

141

  

1.897  
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Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa 
por Plano de Benefícios   
Valores expressos em R$ mil

Descrição

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

 1.Custeio da Gestão Administrativa

 1.1. Receitas

 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial

 Custeio Administrativo dos Investimentos

 Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos

 Resultado Positivo dos Investimentos

 Outras Receitas

 2.Despesas Administrativas

 2.1. Administração Previdencial

2.1.1. Despesas Comuns

2.1.2. Despesas Específicas

Pessoal e Encargos

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Outras Despesas

 2.2. Administração dos Investimentos

2.2.1. Despesas Comuns

2.2.2. Despesas Específicas

Pessoal e Encargos

Treinamentos/congressos e seminários

Viagens e estadias

Serviços de terceiros

Despesas gerais

Depreciações e amortizações

Outras Despesas

 3. Resultado Negativo dos Investimentos

 4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

 5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

20102011 Variação

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL - Plano: SEBRAEPREV

1.897  

4.736  

4.736  

1.017  

3.446  

147  

117  

9

  

-4.980  

-2.159  

0  

-2.159  

-880  

-36  

-92  

-503  

-521  

-57  

-69  

-2.821  

0  

-2.821  

-998  

-44  

-142  

-1.336  

-301  

0  

0  

0

  

-244

  

-244

  

1.653  

8,03%  

22,46%  

22,46%  

8,50%  

27,01%  

167,86%  

-23,56%  

0,00%

  

33,63%  

22,22%  

0,00%  

22,22%  

39,47%  

16,98%  

-2,69%  

9,00%  

92,03%  

-30,36%  

0,00%  

43,90%  

0,00%  

43,90%  

76,47%  

56,08%  

29,35%  

21,73%  

88,85%  

0,00%

0,00%  

0,00%  

-273,54%  

-273,54%  

-12,84%   

1.756  

3.867  

3.867  

938  

2.713  

55  

153  

9

  

-3.727  

-1.766  

0  

-1.766  

-631  

-31  

-95  

-462  

-271  

-82  

-195  

-1.960  

0  

-1.960  

-565  

-28  

-109  

-1.098  

-159  

0  

0  

0  

141  

141  

1.897   
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 Mantenha o planejamento. Evite dar mais do As crianças e o dinheiro que o valor da própria mesada regular. Todos 
devem se acostumar a viver dentro do seu padrão 
de renda e a fazer seu orçamento;

Tarefa doméstica não deve ser remunerada. 
Fazer isso diminui a autoridade dos pais. A criança 
deve ajudar em casa porque faz parte da família;

Boas notas escolares não devem ser 
al. A criança 

motivo de pagamento. Pagar por boas notas na 
pode se tornar um adulto que faz qualquer coisa 

escola é mostrar à criança que o importante é o 
para aparentar um poder aquisitivo que não tem;

resultado, e não o aprendizado;

Dê mesadas com regularidade. O mais Cartão de crédito é coisa de adulto. O cartão 
importante não é o valor, mas a regularidade dos ensina somente a gastar e nunca a economizar, 
“pagamentos”. Cumpra o que for combinado; que é um conceito fundamental;

Não impeça seu filho de gastar o dinheiro  Ensine o valor do dinheiro. Esclareça a diferença 
que é dele. Haverá erros e acertos, mas parte do entre querer e precisar de alguma coisa. Estimule 
processo de aprender a economizar o dinheiro é seus filhos a comparar preços e evite comprar 
saber como gastá-lo. Isso inclui fazer escolhas e, aquilo que elas considerarem caro, mesmo que 
eventualmente, arrepender-se; você possa fazê-lo.

u

u
começarem a entender o valor das coisas. Se a 
família pretende viajar nas férias, esse pode ser um 

u
bom começo para pedir ao seu filho que participe 
das economias da casa para esse objetivo;

uNão esconda as dificuldades financeiras nem 
u

sustente um padrão de vida irre

u u

u u

Crianças precisam de exemplos práticos para 

F
o

n
te

: I
st

o
é

 D
in

h
e

ir
o

Demonstrativos Econômico-financeiros

Demonstração das obrigações atuariais 
do Plano de Benefícios 
Valores expressos em R$ mil

Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL - Plano: SEBRAEPREV

Descrição

Patrimônio de Cobertura do Plano

1. Provisões Matemáticas

1.1. Benefícios Concedidos

Contribuição Definida

1.2. Benefícios a Conceder

Contribuição Definida

Saldo de Contas - Parcela Patrocinador

Saldo de Contas - Parcela Participantes

20102011 Variação

254.570  

254.570  

31.677  

31.677  

222.893  

222.893  

96.284  

126.609  

19,27%

19,27%

10,50%

10,50%

20,63%

20,63%

21,62%

19,88%

213.448  

213.448  

28.667  

28.667  

184.781  

184.781  

79.171  

105.610   



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
Notas explicativas que integram as Demonstrações Contábeis do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA – Instituto Sebrae de Seguridade Social referentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2011

1.Informações gerais

2.Políticas Contábeis 

O SEBRAE-PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social, Entidade Fechada de Previdência 

Complementar, constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, de personalidade 

jurídica de direito privado, criada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas – 

SEBRAE Nacional, atua de acordo com a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 e, obedecen-

do às normas expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Secretaria de 

Previdência Complementar e de resoluções específicas do Conselho Monetário Nacional, tem como 

objetivo executar e administrar planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas e de benefícios 

complementares ou assemelhados aos da previdência social.

Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do SEBRAE-PREVIDÊNCIA e para o seu funcio-

namento operacional proveem de contribuições das Patrocinadoras, dos participantes e dos rendi-

mentos resultantes das aplicações desses recursos que se apresentam consoantes com o disposto na 

Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis em vigor 

no Brasil e obedece às disposições da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar 

n° 8, de 31 de outubro de 2011; Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de 

janeiro de 2010, que aprova a NBC TE 11 e Legislações posteriores, que normatizaram o Plano de 

Contas Padrão e os procedimentos contábeis além de padronizarem as peças que compõem as 

Demonstrações Contábeis.

A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de longo prazo de sua 

atividade, de forma que a apresentação de ativos e passivos, observadas as Gestões Previdencial e 

Administrativa, e o Fluxo dos Investimentos, proporcione informações mais adequadas, confiáveis e 

relevantes do que a  apresentação em circulante e não circulante, em conformidade com o item 63 da 

NBC T 19.27.

uBASE DE PREPARAÇÃO

A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das características já descritas, a 

segregação dos registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, Assistencial e 

Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, 

segundo a natureza e a finalidade das transações.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em milhares de reais, em conformidade com as 

normas específicas aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar, e de forma 

consolidada, pois incluem os saldos das contas do Plano de Gestão Administrativa - PGA e do plano de 

benefícios.

u

u

u

u

u

MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

RECEITAS/ADIÇÕES E DESPESAS/DEDUÇÕES 

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

TÍTULOS DE RENDA FIXA

AÇÕES ADQUIRIDAS NO MERCADO À VISTA

 

Não obstante a vigência da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) n° 

8, de 31 de outubro de 2011, que alterou a estrutura da planificação contábil das entidades fechadas de 

previdência complementar, não ocorreram alterações significativas nas práticas contábeis adotadas 

em relação ao exercício anterior. Os saldos referentes ao exercício de 2010, que estão sendo apresenta-

dos para fins de comparabilidade foram reclassificados de acordo com os novos critérios da CNPC nº 8.

As Adições e Deduções da Gestão Previdencial, Receitas e Despesas da Gestão Administrativa, as 

Rendas/Variações Positivas e Deduções/Variações Negativas do Fluxo de Investimentos, são escritura-

das pelo Regime de Competência de exercícios, exceto as operações com autopatrocinados, da 

modalidade de contribuição definida, que, por conservadorismo, são reconhecidas no momento do 

efetivo recebimento/pagamento.

A Instituição adota na Gestão dos Investimentos a estrutura denominada Unifundo, situação que 

caracteriza a gestão compartilhada dos investimentos, implicando na existência de solidariedade na 

aplicação dos recursos. As despesas administrativas são contabilizadas no balancete do Plano de 

Gestão Administrativa (PGA).

Em 2011, buscando a redução dos custos administrativos, as Carteiras de Investimentos, compostas 

por títulos de Renda Fixa e ações adquiridas no mercado à vista foram transformadas em Fundos de 

Investimentos (exclusivos).

Os títulos de renda fixa do Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa (PGA) estão classifica-

dos na categoria de “títulos para negociação”, avaliados a mercado.

As ações adquiridas no mercado à vista são registradas pelo custo de aquisição, acrescido de despesas 

de corretagem e outras taxas, e avaliadas ao valor de mercado pela cotação de fechamento, na data 

mais próxima a do balanço, na Bolsa de Valores em que a ação tenha alcançado maior liquidez.

As ações que não tenham sido negociadas em Bolsas de Valores ou em Mercado de Balcão organizado 

por período superior a três meses são avaliadas pelo custo ou pelo último valor patrimonial publicado, 

dos dois o menor, ou ainda, avaliadas pelo valor econômico determinado por empresa independente 

especializada.



 
Os saldos relativos a aplicações em fundos de investimento são avaliados tomando-se por base o valor 

de suas cotas na data do balanço, conforme quadro abaixo:

uFUNDOS DE INVESTIMENTO

u

u

u

u

uGESTÃO ADMINISTRATIVA

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES

ATIVO IMOBILIZADO

ATIVO DIFERIDO

PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

As operações com participantes correspondem a empréstimos simples e seus saldos incluem o 

principal atualizado monetariamente, descontadas as amortizações referentes às prestações pagas e 

acrescido das prestações a receber, além dos juros.

No exercício de 2011, em decorrência de alterações no cálculo do limite máximo de concessão por partici-

pante, no prazo para amortização e redução da taxa de juros, além de abertura de nova linha de crédito na 

modalidade pré-fixada, verificou-se aumento significativo de concessões – 895 operações no ano.

A depreciação dos bens classificados no Ativo Imobilizado, utilizados no desempenho das atividades 

do SEBRAE-PREVIDÊNCIA (computadores, periféricos, máquinas e equipamentos, e móveis e utensíli-

os) foi calculada pelo método linear, em função da expectativa do tempo de vida útil-econômica 

baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos vão estar em uso, as 

quais são periodicamente revisadas para adequação contínua, de acordo com a legislação vigente.

Em conformidade com a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, o saldo registrado no ativo 

diferido em 31 de dezembro de 2009, permanecerá nesta classificação até a sua completa amortiza-

ção, não sendo permitida a inclusão de novos valores no referido grupo contábil.

As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de um terço, e 13º salário são provisionados no 

PGA segundo sua competência acrescidos dos encargos sociais.

O registro contábil dos recursos destinados pelo plano de benefícios SEBRAEPREV para o plano de 

gestão administrativa, foram realizados obedecendo as fontes de custeio para sua cobertura previstas 

na CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009 e no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa aprova-

do pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE Previdência.
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BB CURTO PRAZO 50 MIL FIC

BRADESCO SEBRAEPREV I FIC

BRADESCO FI MULTIMERCADO

BRAM FI AÇÕES IBRX ATIVO

BB INSTITUCIONAL FI

BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO

SEBRAE PREVIDÊNCIA I MULTIMERCADO FIC

Fundo de Investimento R$

1.547.899,25

81.776.770,19

27.800,47

21.452.979,41

100.900,63

79.585.773,63

106.626.928,65



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

As operações administrativas são registradas conforme Resoluções CNPC nº 8 de 31 de outubro de 

2011, CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009 e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, através do 

Plano de Gestão Administrativa – PGA, que possui patrimônio segregado do plano de benefícios 

previdenciais. 

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimentos e Diretas), deduzidas 

das despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos investimentos, sendo as sobras 

ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas do Fundo Administrativo.

A parcela equivalente à participação do plano de benefícios previdenciários no fundo administrativo no 

PGA foi registrada na conta “Participação no Plano de Gestão Administrativa”, no Ativo e “Participação 

no Fundo Administrativo do PGA”, no Passivo, no plano de benefícios. O saldo do Fundo Administrativo 

é segregado por plano de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos 

patrocinadores, participantes e assistidos do plano. 

O Balanço Patrimonial é constituído por ativo, passivo e patrimônio social, sendo que: I) o ativo com-

preende bens, direitos e demais aplicações de recursos relativas aos planos, capazes de honrar os 

compromissos assumidos conforme regulamento, observadas as gestões previdencial, administrativa 

e o fluxo dos investimentos; II) o passivo compreende obrigações para com os participantes e terceiros, 

classificadas em operacional e contingencial e segregadas em gestão previdencial, gestão administra-

tiva e de investimentos; e III) o patrimônio social compreende o patrimônio de cobertura do plano e os 

fundos segregados em previdenciais, administrativos e de investimentos. 

uBALANÇO PATRIMONIAL



u

u

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DAL)

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (DMAL)

A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar as mutações dos componentes 

patrimoniais do plano de benefícios, no exercício a que se referir, e discrimina os saldos dos grupos de 

contas do Ativo; os saldos dos grupos de contas do Passivo (operacional e contingencial); e saldos dos 

grupos de contas do Patrimônio Social. 

A Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) destina-se à evidenciação das alterações do 

ativo líquido do Plano de Benefícios, no exercício a que se referir, e discrimina o saldo do ativo líquido no 

início do exercício, as adições/deduções e os acréscimos/decréscimos no ativo líquido e as constitui-

ções de fundos. 
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uDEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL – CONSOLIDADA (DMPS)

(a) saldo do patrimônio social no início do exercício;

(b) adições do patrimônio social;

(c)  deduções do patrimônio social;

(d) acréscimos e decréscimos do patrimônio social; 

(e) operações transitórias do patrimônio social; 

(f) saldo do patrimônio social no final do exercício.

Em 16/12/2011 foi publicada a Resolução CNPC nº 8 que substituiu a Demonstração das Mutações do 

Ativo Líquido (DMAL) consolidada pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMPS). A 

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) é uma demonstração consolidada e destina-

se a evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações ocorridas no patrimônio 

social do conjunto de planos de benefícios administrados pela entidade.   Seus valores estão expressos 

em moeda das respectivas datas e incluem:

A conciliação dos saldos da antiga DMAL e atual DMPS relativos ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2010 está apresentada abaixo: 

Saldo
originalmente
apresentado

Ajustes e
reclassificações

Saldo
reapresentado

216.796

-

260.972

-

1.756

1.756

1.897

1.897

218.552

-

262.869

-

Social (ativo líquido) no início do exercício anterior

Acréscimos no Patrimônio Social do exercício anterior

- Fundos Administrativos

Patrimônio Social (ativo líquido) no final do exercício anterior

Acréscimos no Patrimônio Social do exercício anterior

- Fundos Administrativos
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

u

u

3. ORGANIZAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS

a. Gestão de Investimentos

b.Custódia

c.Provisões Matemáticas

d.Avaliação de Riscos e Controles Internos

4.DISPONIBILIDADES

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO  ADMINISTRATIVA (DPGA)

DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO (DOAP)

A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) explica a atividade administrativa da 

EFPC, evidenciando as alterações do fundo administrativo, e discrimina as receitas administrativas do 

exercício, despesas administrativas, segregadas por administrações previdencial, de investimentos, 

assistencial e outras do exercício, sobras ou insuficiência da gestão administrativa e a constituição ou 

reversão do fundo administrativo no exercício

A Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (DOAP) destina-se ao detalhamento do 

Patrimônio de Cobertura do Plano, evidenciando os valores destinados à cobertura dos Benefícios 

Concedidos e dos Benefícios à Conceder, no exercício a que se referir.

O SEBRAE Previdência utiliza organizações prestadoras de serviços que são relevantes para suas 

atividades, tendo em vista que esses serviços são parte do sistema de informações do Instituto, e inclui 

os respectivos processos e rotinas operacionais. A Administração entende que os controles comple-

mentares existentes no ambiente de controles internos do Instituto são eficazes no sentido de mitigar 

os principais riscos operacionais existentes.

 As aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável são efetuadas por meio de fundos de 

investimentos e/ou carteiras terceirizadas aos Gestores: Banco do Brasil, Bradesco e Banco Itaú.

A custódia é centralizada no Banco Itaú, responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimen-

tos relativos às operações de renda fixa e variável, conforme determina a Resolução nº 3.456/07 

do Conselho Monetário Nacional.

As reavaliações atuariais nos planos de benefícios e os resultados que estão refletidos no balanço 

patrimonial foram realizadas pela “Gama Consultores Associados Ltda”. 

Em atendimento à Resolução do Conselho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC nº 13 

de 2004, o Instituto contratou a RiskOffice, que efetua anualmente a avaliação de riscos e 

controles internos. 

Estão registrados os recursos em contas correntes bancárias do Instituto.



5.REALIZÁVEL

uGESTÃO PREVIDENCIAL

u

u

Constitui-se de recursos a receber relativos às contribuições para o plano de benefícios. Em 31 de 

dezembro apresentava o saldo de R$ 586.034,06 (R$ 34.813,27 em 2010).

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Estão registrados os valores a receber inerentes às atividades da Gestão Administrativa da Fundação. 

Em 31 de dezembro apresentava o saldo de R$ 117.249,49 (R$ 33.778,64 em 2010).

Estão os registros e controles das aplicações dos recursos garantidores dos planos do Instituto: títulos 

públicos, créditos privados e depósitos, ações, fundos de investimentos, empréstimos e outros realizáveis. 

A seguir, apresentamos o realizável dos investimentos do Plano de Benefícios SEBRAEPREV, e da 

gestão administrativa em 31 de dezembro de 2010 e 2011.

6. ATIVO PERMANENTE

7. EXIGÍVEL OPERACIONAL

GESTÃO PREVIDENCIAL

O Ativo Permanente registra o valor contábil de bens e direitos imobilizados, intangíveis e diferidos. 

Em 31 de dezembro apresentava o saldo de R$ 111.983,61 (R$ 143.365,06 em 2010).

Constitui-se de: i)obrigações relativas à folha de pagamentos de benefícios previdenciários dos 

participantes em gozo de benefícios e tributos pertinentes; ii) valores recolhidos a maior pelas 

Patrocinadoras em exercícios anteriores e que estão sendo compensados mensalmente pelo 

abatimento das contribuições patronais.

u
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2010

2010

2011

2011

Plano SEBRAEPREV

Plano de Gestão Administrativa - PGA

Títulos públicos

Créditos Privados e Depósitos

Ações

Fundos de Investimento

Empréstimos

Títulos públicos

Créditos Privados e Depósitos

Ações

Fundos de Investimento

0,00

0,00

0,00

289.483.623,19

9.742.889,71

0,00

0,00

0,00

1.635.453,31

40.619.786,84

18.037.449,67

15.271.529,15

185.799.089,75

3.137.005,47

312.533,47

138.782,28

117.500,41

1.429.560,31
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

u

uHIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS

GESTÃO ADMINISTRATIVA

8. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

9. PROVISÕES MATEMÁTICAS

Estão registradas as obrigações relativas à gestão administrativa, tais como folha de pagamento de 

empregados e seus encargos, dívidas decorrentes da prestação de serviços nas áreas contábil, atuarial, 

financeira, jurídica, tributos e outros.

Conforme manifestação da Assessoria Jurídica da Entidade não existem demandas judiciais que 

possam gerar desembolso em função de decisão judicial desfavorável.

Em dezembro, foram realizadas pela “Gama Consultores Associados Ltda” reavaliações atuariais nos 

planos de benefícios e os resultados estão refletidos no balanço patrimonial.

Para avaliação atuarial do exercício de 2011, foram utilizadas as seguintes hipóteses e premissas 

atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Gama Consultores Associados:

Base de Dados

Taxa de Rotatividade

Novos Entrados

Levantamento cadastral individual na data da avaliação

Não aplicável

Não aplicável

Item Utilizado na avaliação anual de 2011

Hipóteses populacionais

Mortalidade Geral

Mortalidade de Inválidos

Entrada em Invalidez

AT-2000 M&F*

UP-94**

HUNTER

Tábua Utilizado na avaliação anual de 2011

Hipóteses biométricas

Item Utilizado na avaliação anual de 2011

Hipóteses econômicas financeiras

Taxa de Juros Técnicos

Crescimento Real dos Salários

Crescimento Real dos Benefícios

Fator de Capacidade

Dos Salários

Dos Benefícios

Do INSS

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

* Tábua de mortalidade geral segregada por sexo.
** UP-94, composta de 50% da UP-94 Male e 50% da UP-94 Female. 



10. FUNDOS

FUNDOS PREVIDENCIAISu

Os valores dos fundos previdenciais foram contabilizados com base no laudo atuarial emitido pela 

Gama Consultores Associados Ltda. Em 31 de dezembro estava assim composto:

u

u

u

uFUNDO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA A COMPENSAR 

uFUNDO ADMINISTRATIVO

FUNDO DE APORTE INICIAL DO SERVIÇO PASSADO 

FUNDO DE TRANSFERÊNCIAS

FUNDO COLETIVO BENEFÍCIO DE RISCO 

Constituído pelo aporte inicial de serviço passado realizado pelo Patrocinador Fundador, correspon-

dente ao valor de serviço passado máximo de todos os participantes com direito a serviço passado 

conforme definido no Regulamento e na Nota Técnica do Plano.

Constituído pelos valores transferidos de planos onde estavam vinculados os empregados dos 

Patrocinadores anteriormente ao Plano SEBRAEPREV, cuja destinação não tenha sido definida pela 

Patrocinadora de origem, sendo estes valores atualizados de acordo com a variação da quota. Em 2011 

foi encerrado, sendo seu saldo transferido para o Exigível Operacional onde está sendo utilizado 

mensalmente para abater contribuições patronais.

Constituído pelas contribuições de benefício de risco do patrocinador, bem como pelas sobras das contas 

dos patrocinadores em relação aos valores resgatados pelo desligamento ou pelos eventuais saldos rema-

nescentes de reservas, cujos direitos de participantes findaram com o seu falecimento e com a completa 

extinção dos beneficiários de pensão por morte, conforme o caso, acrescida da rentabilidade patrimonial. 

Constituído por contribuições realizadas em excesso por 19 patrocinadoras no exercício de 2005. Os 

saldos atuais poderão ser utilizados pelas respectivas patrocinadoras para financiar contribuições 

futuras. Em 2011 foi encerrado, sendo seu saldo transferido para o Exigível Operacional onde está 

sendo utilizado mensalmente para abater contribuições patronais.

É constituído pela diferença entre as receitas, taxa de administração, custeio administrativo, taxa de admi-

nistração de empréstimos, taxa de carregamento, remuneração dos recursos e as despesas administrati-

vas. O fundo do programa administrativo será utilizado para a cobertura das despesas administrativas a se-

rem realizadas pela Fundação na administração dos seus planos de benefícios, na forma prevista no seu 

regulamento.
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20102011Fundos - Plano SEBRAEPREV

Fundo de Aporte Inicial Serviço Passado

Fundo de Transferências

Fundo Coletivo Benefício de Risco

Fundo de Contribuição Extraordinária a Compensar

Total do Programa Previdencial

41.384.048,13

0,00

3.047.970,90

0,00

44.432.019,03

44.583.631,84

352.902,26

2.093.956,68

493.962,50

47.524.453,28
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

11. CONTAS DE RESULTADO

uGESTÃO PREVIDENCIAL

uGESTÃO ADMINISTRATIVA

Taxa de Administração: 

Taxa de Carregamento: 

Taxa de administração de Empréstimos: 

uINVESTIMENTOS

12. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS 

13. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Atividade de registro e controle das contribuições, dos benefícios, bem como o resultado do plano de 

benefícios de natureza previdenciária.

Atividade de registro e controles inerentes à administração dos planos de benefícios. Foram utilizadas 

as seguintes fontes de custeio: 

Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores dos 

planos de benefícios.

Percentual incidente sobre as contribuições básicas vertidas pelos 

Participantes e pelos Patrocinadores

Recursos do Fluxo dos Investimentos no PGA 

relativo à taxa de administração de empréstimos concedidos a Participantes, Assistidos e 

Autopatrocinados.

Resultado da aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa (PGA).

O Instituto está sujeito apenas à tributação do PIS e da COFINS incidentes, basicamente, sobre suas 

operações de caráter administrativo (Gestão Administrativa).

Dando continuidade ao processo de melhoria da Governança Corporativa O SEBRAE Previdência em 

atendimento à Resolução do então Conselho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC nº 13, de 

2004, foram implementados mais alguns itens no exercício de 2011. Entretanto, esse trabalho não esgotou 

as possibilidades de ajustes ou ações para atenuar os riscos, tendo em vista que as questões de Governança 

Corporativa, assim como as de Controles Internos, são partes de um processo evolutivo da Administração. 

Edjair de Siqueira Alves

George Alberto C. G. Mota

Vanessa de Lima Leal e Souza

Diretor –Presidente

Diretor de Administração e de Investimentos

Contadora - CRC 20.359/DF 



Parecer Atuarial
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Parecer Atuarial
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Parecer Atuarial
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Parecer Atuarial
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Parecer Atuarial
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Parecer Atuarial



Parecer dos Auditores Independentes
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Parecer dos Auditores Independentes



Parecer do Conselho Fiscal
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Manifestação do Conselho Deliberativo



Resolução 3792

(Legislação)

P
la
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o
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B
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 2

0
1

1

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:
 CPF:

 Cargo: 

 George Alberto Carvalhães Gonçalves Mota
 479.163.706-20

Diretor de Investimentos

%Dezembro/2011 %Dezembro/2010Segmentos

Disponível

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos

Total

1.512.777,90  

236.337.845,37  

53.145.753,70  

9.674.317,94  

  300.670.694,91

0,50%        

78,60%        

17,68%        

3,22%        

    100,00%    

982.313,16  

208.189.259,52  

51.538.595,89  

3.137.005,47  

 263.847.174,04 

0,37%        

78,91%        

19,53%        

1,19%        

       100,00%  

Alocação dos Recursos da Entidade (em R$)

Política de InvestimentosAlocação atual

Mínimo Máximo

Segmentos

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos e financiamentos

79,00%

17,77%

3,23%

62,50%

12,50%

0,00%

87,50%

22,50%

15,00%

100,00%

50,00%

15,00%

Tabela Comparativa dos Limites de Alocação versus Política de Investimentos 
e Legislação Vigente
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2011 2010

Disponível  

Fundos de Investimento

Empréstimos

Total dos Investimentos do Plano

BB CURTO PRAZO 50 MIL FIC

BRADESCO SEBRAEPREV I FIC

BRADESCO FI MULTIMERCADO

BRAM FI AÇÕES IBRX ATIVO

BB INSTITUCIONAL FI  

BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO

SEBRAE PREVIDÊNCIA I MULTIMERCADO FIC

1.512.777,90

289.483.599,07

9.674.317,94

 300.670.694,91

1.539.203,44

81.317.363,37

27.644,29

21.332.460,53

100.333,79

79.138.675,43

106.027.918,22

Aplicações (em R$)

Gestor de Recursos

Total

ITAÚ

BB

BRADESCO

Renda Fixa   

Benchmark: 80%(SELIC) + 20%(IMA-B)  

Renda Variável   

Benchmark: 100%(IBrX-100)  

Empréstimos e Financiamentos  

Benchmark : 100%(SELIC)  

 

²

Total   

Benchmark: 66%(SELIC) + 16,5%(IMA-B) + 17,5%(IBrX-100)

Valor

106.027.918,22     

80.778.212,66     

102.677.468,19     

289.483.599,07     

13,35%

12,30%

-12,98%

-11,39%

21,24%

11,60%

8,54%

8,00%

%

36,63%     

27,90%     

35,47%     

100,00%     

11,57%

10,38%

2,03%

2,62%

18,64%

9,90%

9,57%

9,23%

Recursos com Gestão Terceirizada (em R$)

Rentabilidade dos Investimentos da Entidade por Segmento¹

Segmentos

¹ Esta rentabilidade não reflete a remuneração dos recursos dos Participantes, por ser bruta. Possui como objetivo avaliar os investimentos da 
Entidade.

Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro para comparação dos investimentos² 

uInformamos que, em 2011, os resultados apurados nos investimentos dos ativos do Sebrae 

Previdência - Instituto Sebrae de Seguridade Social, estão em consonância com a Política de 

Investimentos, aprovada pelo Conselho da Entidade. A alocação dos ativos entre os segmentos 

respeita os limites de aplicação previstos na Resolução CMN nº 3792, de 24/09/2009.

Relatório Anual de Informações 2011 SEBRAE PREVIDÊNCIA 59

Resumo do Demonstrativo de Investimentos - Plano SEBRAEPREV 2011



Fuja das armadilhas do consumo

Reconhecer que um gasto ultrapassou o orçamento não é tarefa fácil para 
ninguém. Quando o estrago já está feito, é preciso encontrar uma forma de 
quitar a dívida. O primeiro passo é colocar no papel todos os débitos 
pendentes e a receita mensal. Depois, começar a controlar os gastos. 
Despesas com aluguel,  carro e contas da casa são difíceis de diminuir. Mas 
ter disciplina para ficar longe de shoppings e canais de compras é essencial 
para economizar. 

Existem diferentes maneiras de estar “no vermelho”: a pessoa pode se 
encontrar endividada, mas com os pagamentos em dia; inadimplente, ou seja, 
com faturas em atraso; ou em uma situação de total descontrole, quando as 
prestações superam o nível de subsistência.  Em todos os casos os especialistas 
recomendam a renegociação da dívida junto ao credor para conseguir melhores 
prazos e formas de pagamento. Outra opção é buscar um financiamento com 
juros mais baratos para quitar o débito e pagar um valor menor.

O cartão de crédito é o tipo de recurso que mais leva os consumidores a 
contrair dívidas. Além de cobrar os maiores juros, o cartão de crédito dá a 
ilusão ao consumidor de que ele não está inadimplente enquanto estiver 
pagando a parcela mínima. O problema é que, na maioria das vezes, o valor 
mínimo da fatura não supera a própria taxa de juros cobrada. Assim, a dívida, 
ao invés de diminuir, só aumenta. Outra armadilha é o cheque especial: com 
juros altíssimos, a facilidade deste tipo de crédito pode levar o consumidor a 
contar mensalmente com esse valor, como se fosse parte da sua renda. 

Custos da Administração 2011

R$Custos  

Total

Pessoal e Encargos

Treinamentos, Congressos e Seminários

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Depreciações e Amortizações

Despesas Específicas

880.250,09   

36.239,95   

92.289,21   

503.190,68   

521.084,16   

56.975,80   

68.859,59   

2.158.889,48   

Custos Previdenciais

R$Custos

Subtotal

Total

Pessoal e Encargos

Treinamentos, Congressos e Seminários

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Gestão dos Investimentos

997.666,94   

44.389,15   

141.501,09   

523.299,54   

301.194,96   

 

812.929,27   

2.008.051,68  

2.820.980,95   

Custos dos Investimentos
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Segmento
% Tipo

Taxa de juros
Indexador

Participação

53,50%

29,00%

17,50%

60,00%

40,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Plano de Benefícios

Plano de Benefícios

Plano de Benefícios

Renda Fixa

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Estruturados

Empréstimos e Financiamentos

Imóveis

Risco de Mercado (DNP)

Risco de Contraparte (Crédito)

Risco de Liquidez

Risco Operacional

X

X

X

X

X

X

Risco Legal

Outros

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SELIC

IMA-B

IBrX-100

SELIC

IMA-B

IBrX-100

SELIC

SELIC

SELIC

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Indexado por Plano/Segmento

Controle de Riscos

Tipo Tipo Tipo
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Tipo/Forma Externa

Gestão dos Recursos

MáximoMínimo Alvo

Renda Fixa

Renda Variável    

Empréstimos e Financiamentos 

Investimentos Estruturados  

Imóveis

49,50%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

87,50%

22,50%

15,00%

5,00%

8,00%

72,50%

17,50%

10,00%

0,00%

0,00%

Alocação dos Recursos

Segmento/Tipo de Investimento

Médio RiscoBaixo Risco Alto Risco

Limites máximos de diversificação

Ativos de Renda Fixa

Companhias Abertas

Sociedade de Propósito Específico

Imóveis

Sociedades sob Controle Comum

Pessoal Jurídica não Financeira   

Instituição Financeira   

Fundos de Direito Creditório (FIDC)   

Por Capital Votante   

Dos Recursos Garantidores   

Por Capital Total   

Por Projeto   

Por Projetos + Inversões das Patrocinadoras  

Por Imóvel   

Por PL do Fundo   

Em pessoa Jurídica ou Conglomerado   

Em Patrocinadoras e Ligadas

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

25,00%

25,00%

20,00%

10,00%

20,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

0,00%

%

%

%

%

Limite máximo para proteção

Limite máximo para exposição

100,00%

0,00%

Derivativos

Qualitativos

Estratégia de Formação de Preço

Faz Acompanhamento das Estratégias Formuladas ou Desempenhadas

Histórico da Empresa e dos Controladores

Capacitação Técnica

Práticas de Marcação a Mercado

Estrutura de Suporte e de Controle

Quantitativos

Rentabilidade Histórica Auferida

Riscos Incorridos

Custos

Total de Recursos Administrados

Externa

Sim

Periodicidade de Avaliação Quantidade de Gestores12 meses 3

Critérios para Contratação

Critérios de Avaliação em relação aos objetivos do segmento
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Resumo da Política de Investimentos 2012

Limites Mínimos para Participação em Assembleias de Acionistas Não participa

Participação em Assembleias de Acionistas

Cenário Macroeconômico, Observações e Justificativas

u

u

Cenário Macroeconômico

Observações

Os limites de alocação estabelecidos para os segmentos de aplicação dos recursos (renda fixa, 

renda variável) objetivam um nível de retorno dos investimentos que no médio/longo prazo 

supere a referencia de retorno da Entidade definida na Política de Investimentos.

A análise dos setores a serem selecionados para os investimentos é atividade delegada aos gestores 

de recursos, os quais possuem poderes discricionários para a compra e venda de títulos mobiliários.

Economia dia-a-dia
uAo fazer seu orçamento pessoal, reserve algum dinheiro 

também para a diversão. Procure comer diariamente em 
casa e opte por ir a um restaurante diferente uma vez por 
mês, por exemplo. Porém, se você está endividado e 
precisa cortar gastos, a dica é procurar alternativas de 
lazer mais em conta. Comer pizza em casa pode ser tão 
divertido quanto ir ao restaurante e sai bem mais barato.

uAntes de fazer uma compra de vulto, pense em quantos 
dias terá de trabalhar para pagar aquele valor e quantos 
dias de satisfação o produto lhe dará.

uConsumo consciente também é uma forma de economia. 
Evite lâmpadas acesas à toa e torneiras abertas; peça nota 
fiscal; utilize a frente e o verso de folhas de papel; espere 
os alimentos esfriarem antes de colocá-los na geladeira; 
recicle o lixo; planeje suas compras de alimentos e roupas; 
dê carona sempre que possível; o

uNão deixe os aparelhos eletrônicos em stand by, porque 
desse modo eles continuam consumindo energia. Se for 
sair de casa, tire-os da tomada. 

u

u

u

rganize os objetos da sua 
casa para não comprar itens repetidos.

Escolha bem os prestadores de serviço para reformar a 
casa. Vale mais a pena pagar um bom profissional do que 
economizar no serviço e depois ter que refazer parte ou 
tudo porque ficou ruim.

Nunca atrase a devolução dos filmes que retirou na 
locadora. A multa por isso é até pequena, mas desneces-
sária em qualquer orçamento.

Cuidado com os pequenos gastos. Eles arrasam seu 
orçamento sem que você perceba. Um cafezinho aqui, 
uma bijuteria acolá parecem inofensivos, mas, somados, 
podem significar um bom dinheiro.
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