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O SEBRAE PREVIDÊNCIA sempre administrou o patrimônio de seus participantes 

com transparência, buscando ao longo de sua trajetória a melhor aplicação em 

relação à segurança, liquidez e rentabilidade.  Por meio da oferta de Perfis de 

Investimentos, o Instituto oferece uma importante vantagem para você, participante 

do Plano SEBRAEPREV: a possibilidade de escolher como alocar os recursos oriun-

dos das suas contribuições. 

Isso significa mais flexibilidade e autonomia para você constituir a sua reserva para 

aposentadoria de forma compatível com as suas particularidades e tolerância ao 

risco. Isto é, o SEBRAE PREVIDÊNCIA lhe dá oportunidade de escolha da composi-

ção de investimentos que melhor atende ao seu momento atual de vida, seus objeti-

vos de longo prazo, sua expectativa de retorno financeiro e sua capacidade de lidar 

com as variações do mercado financeiro.

Ao longo desse relatório, você irá encontrar textos com informações e dicas sobre 

investimentos, retiradas da Cartilha Perfis de Investimentos, documento disponível na 

íntegra para download no site do SEBRAEPREV (http://www.sebraeprev.org.br). 

PERFIS DE INVESTIMENTOS E EDUCAÇÃO FINANCEIRA



MISSÃO

VISÃO

VALORES

CORPORATIVOS

Administrar os recursos 

previdenciários com segurança 

e rentabilidade, de forma 

transparente e socialmente 

responsável, contribuindo para 

melhor qualidade de vida de 

seus Participantes.

Ser referência no mercado de 

previdência complementar 

primando pela excelência de 

resultados na gestão de 

produtos previdenciários para 

seus, Patrocinadores e 

Instituidores. 

Honestidade

Equidade

Transparência

Responsabilidade

Justiça

Imparcialidade

Discrição
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Prezados Participantes e Patrocinadores do Plano 
SEBRAEPREV,

É com grande satisfação que fazemos chegar a 
você o nosso Relatório Anual de Informações 
2012. Como você poderá observar, este foi um 
ano pautado por muitos desafios e excelentes 
resultados. 

Considerando os princípios de boas práticas de 
governança, este documento informa os fatos de 
natureza previdencial, administrativa, econômica, 
financeira e de investimentos, bem como as 
demonstrações contábeis e parecer Atuarial em 
atendimento à Resolução CGPC nº 23/2006 – 
Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar do MPS – Ministério da 
Previdência Social.

O trabalho desenvolvido com ações estratégicas 
minuciosamente estudadas por toda a estrutura 
de governança proporcionou resultados positivos, 
solidez e transparência na condução dos negócios 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Concentramos boa parcela dos nossos esforços 
ao longo do ano para aperfeiçoar a qualidade dos 
serviços e proporcionar maior comodidade aos 
participantes. Triplicamos o número de 
atendimentos e facilitamos o acesso às 
informações e orientações necessárias ao 
acompanhamento do Plano SEBRAEPREV.  

Para oferecer ainda mais conveniências nos 
próximos anos, investimos no aprimoramento dos 
processos internos, em aperfeiçoamento das 
plataformas tecnológicas e na capacitação de 
nossos colaboradores. Em conjunto com esses 
profissionais, também sedimentamos os Valores da 
Instituição, definidos claramente no nosso 
Planejamento Estratégico.
Alguns fatos relevantes em 2012, que destacamos:

A. O SEBRAE PREVIDÊNCIA completou oito 
anos em 4 de fevereiro,  comemorados com muito 
orgulho, superando os R$ 300 milhões de 
patrimônio e atingindo R$ 366,7 milhões no final 
do ano, com crescimento de 22%.

MENSAGEM DA DIRETORIA



Relatório Anual de Informações 2012 SEBRAE PREVIDÊNCIA 7

B. Aprovação,  pela PREVIC,  do Planejar, o nosso 
programa de educação financeira e previdenciária 
cuja implementação de suas ações tem permitido 
um maior discernimento sobre a importância do 
plano de previdência e de finanças pessoais;

C. Concessão de 8 novos benefícios, totalizando 85;

D. Inscrição de 804 novos participantes, atingindo 
6.408;

E. Efetuados 46.917 atendimentos: presenciais, por 
telefone, e-mail;

F. Redução das taxas e encargos dos empréstimos 
pré e pós-fixados, totalizando 1.255 operações, 
envolvendo R$ xxx milhões; 

G. Pagamento de R$ 4.787.124,16 em benefícios 
de aposentadorias e pensões;

H. Pesquisa de satisfação que apontou índice de 
satisfação dos nossos participantes com o 
Instituto de 76,4%;

I. implantação da metodologia de avaliação dos 
Gestores de Investimentos. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA focou a sua atuação no 
sentido de melhorar sua eficiência operacional e 
de buscar meios alternativos na diversificação da 
Carteira de Investimentos, visando cada vez mais a 
maximização da rentabilidade dos investimentos, 
sempre com exaustivo monitoramento dos riscos 
associados.

A filosofia que adotamos em nossos investimentos 
nos leva a olhar sempre muito além das crises 
financeiras. Esta postura nos permitiu manter a 
tranquilidade frente a fortes oscilações de curto 
prazo, sem deixar de adotar uma estratégia 
cautelosa. Implementamos uma Carteira de Renda 
Variável Ativa, passando a investir também em 
fundos de ações com a mesma doutrina de longo 
prazo e que concentram seus investimentos em 
ações de empresas que tradicionalmente pagam 
bons dividendos e que têm boa governança.

A estabilidade conseguida neste ano também teve 
nas boas práticas de governança corporativa 
adotadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA um forte 
aliado. Além da Gestão de Riscos dos 
Investimentos, concluímos o 3º Ciclo de Avaliação 
de Riscos e Controles Internos que possibilita um 
maior controle e mais segurança nos resultados 
da Instituição. 

Ao longo do ano, superamos obstáculos, 
superamos diversas metas e conquistamos 
resultados de destaque, sempre baseados em 
fundamentos de longo prazo para garantir 
crescimento sustentável. Nessa empreitada, 
contamos com o apoio dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal e das Comissões Temáticas, 
comprometimento de nossos Colaboradores, com 
a dedicação da rede de Gestores do Plano 
SEBRAEPREV nas Patrocinadoras, com o suporte 
dos fornecedores, a quem agradecemos pela 
parceria, e, principalmente, aos nossos 
Participantes, pela confiança.

Ao completar oito anos de efetiva implantação, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA dá continuidade ao 
trabalho sério e transparente, visando à gestão 
eficiente do Plano SEBRAEPREV que administra de 
forma a proteger o patrimônio de seus 
participantes.

Todas as conquistas e realizações desse período, e 
dos nossos oito anos de história, trazem a 
convicção de que estamos trilhando o caminho 
certo para ajudar a viabilizar cada vez mais 
projetos de vida e nos tornarmos referência no 
mercado de previdência complementar brasileiro.

Enfim, agradecemos a Deus, aos colaboradores, 
patrocinadores, participantes, aos parceiros de 
negócios e fornecedores, por mais um ano de 
muito trabalho e sucesso.

Agradecemos pela confiança.
Uma boa leitura!

DIRETORIA EXECUTIVA 

George Alberto C. G. Mota               
Diretor de Administração e Investimentos                

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente
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CONSELHEIROS GESTÃO 2012-2014

CONSELHO DELIBERATIVO

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TITULARES

SUPLENTES

José Claudio dos Santos

Vitor Roberto Tioqueta

Airton Gonçalves Junior

Clarice Maria Veras

José Paulo Cunha

Manoel Alexandre

Nelson Rocha

Maria Eulália Franco

André Dantas

Elizandra Litaiff

Hélio Cadore

Jorge C. Fernandez Rincon

José Ricardo Mendes Guedes

Luiz Henrique Barreto

Afonso Maria Rocha

Ricardo Jorge Castro Madruga

NA

PR

CE

NA

SP

AB

AM

DF

NA

AM

PR

NA

NA

DF

MG

PB

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

TITULARES

SUPLENTES

Antonio Carlos Campos

David Hulak

Leide Garcia Novaes katayama

Renata Fonseca de G. Pereira

Miguel Carlos da Silva

Paulo Eduardo S de Arruda

Sérgio Fernandes Cardoso

Tereza Arruda Krauz

RJ

PE

RN

AL

SP

SP

SC

MS

DIRETORIA EXECUTIVA
DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR DE SEGURIDADE

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
E INVESTIMENTOS

Edjair de Siqueira Alves

Nilton Cesar da Silva 

George Alberto Carvalhães Gonçalves Mota

EQUIPE TÉCNICA
Maria Catarina Marçal de Jesus 

Dilaine Andrade

Luciana da Silva Ribeiro

Luciana Cristina da Silva Braga

Maurício Francisco de Carvalho

Victor Moreira dos Santos

Viviane de Oliveira Araújo

Larissa Emily Corumbá Varela

Vanessa de Lima Leal e Souza
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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

NomeUF Email

GESTORES DO PLANO SEBRAEPREV
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Posição dezembro de 2012

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.b

rjoseane.leite@to.sebrae.com.br

RJ

 RN

 RO

 RR

 RS

 SC

 SE

SP

TO

NomeUF Email



GOVERNANÇA
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ESTRUTURA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA 
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 corporativa do 

SEBRAEPREVIDÊNCIA. 

Dentre as práticas adotadas, estão a transparência na divulgação de suas informações, o estabelecimento 

de mecanismos de controle de administração e uma estrutura que visa assegurar a divisão apropriada das 

responsabilidades operacionais e de gestão. Tudo para que as condutas e atitudes das partes relacionadas 

estejam voltadas para a segurança dos participantes de seus planos, a ética em suas operações, a responsa-

bilidade social e ambiental e, principalmente, para que a qualidade de vida das pessoas continue sempre em 

primeiro lugar.

Ó
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O
S

CONSELHO
DELIBERATIVO

PRESIDÊNCIA

CONSELHO
FISCAL

AUDITORIA
INDEPENDENTE

DIRETORIA DE ADM.
E INVESTIMENTOS

DIRETORIA DE 
SEGURIDADE

 Gestão da Arrecadação

 Gestão Atuarial

 Gestão do Relacionamento

 Gestão da Adesão

 Gestão Cadastral

 Gestão de Institutos

 Gestão de Benefícios

 Governança

 Gestão da Comunicação 
Institucional

 Relacionamento com o Mercado

 Gestão do Planejamento 
Estratégico

 Gestão Jurídica

 Gestão de Informações para 
Tomada de Decisão

 Gestão de Riscos e Compliance

 Gestão de Investimento

 Gestão de Documentos

 Gestão de Processos Organizacionais

 Gestão Financeira e Contábil

 Gestão de Pessoas

 Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

 Gestão de Fornecedores

 Gestão do Orçamento Institucional

 Gestão de Auditoria
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ESTRUTURA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

MAPEAMENTO 

DAS PARTES 

INTERESSADAS

ASSEMBLEIA DE PATROCINADORAS

REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES
Processo Eleitoral

PRESIDENTE DO CONSELHO
DELIBERATIVO PRESIDENTE DO 

CONSELHO FISCAL

CONSELHO
FISCAL

CONSELHO
DELIBERATIVO

ASSEMBLEIA
PATROCINADORES

PARTICIPANTES PARTICIPANTESASSEMBLEIA
PATROCINADOR

PA
TR

O
C

IN
AD

O
R

FU
N

D
AD

O
R

ABRAPP

JURÍDICO

CONSELHOS

PATROCINADOR

PREVIC

SPPC

ASSETS

COLABORADORES

SEBRAEPREVIDÊNCIA

GESTORES

PARTICIPANTES

FUNDOS

ASSOCIAÇÕES

IBA

IMPRENSA

FORNECEDORES

Alta interferência

Média interferência

Baixa interferência
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ADERÊNCIA AO GUIA PREVIC DE MELHORES PRÁTICAS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA

A ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar realizou pesquisa de autoavaliação com os Fundos de Pensão e 

disponibilizou ferramenta para aferição do nível de aderência às melhores práticas 

apontadas no Guia PREVIC de Melhores Práticas. 

Diante da análise, foi possível constatar que o SEBRAE PREVIDÊNCIA demonstrou 

alta aderência às melhores práticas e às condutas identificadas como “obrigatórias” e 

às condutas recomendadas, em especial nas áreas de governança e gestão de riscos, 

conforme pode ser observado.

O planejamento é essencial para qualquer organização que se preocupa efetivamente com a sustentabilidade 
de seus negócios e serviços prestados. No caso entidades de previdência, onde os ciclos de vida de seus 
produtos são longos e sujeitos a complexas e diversificadas variáveis, este fator é ainda mais importante.

Por esta razão, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem o orgulho de ser uma das poucas entidades de previdência 
que iniciou sua estruturação fundamentada num planejamento estratégico. Tanto é que, com apenas 8 anos, já 
estamos  no 2º Ciclo do Planejamento Estratégico, com o horizonte até 2014, dando continuidade a sua 
trajetória de desenvolvimento institucional. 

O Planejamento Estratégico do SEBRAE PREVIDÊNCIA tem como diretrizes a sustentabilidade da entidade, 
a gestão de relacionamentos e o desenvolvimento organizacional.

Todo o esforço despendido para pensar no futuro da entidade tem sido aplicado e monitorado em todas as 
suas ações, atividades e projetos do dia a dia. O Plano de Ação está intrinsecamente associado a cada uma 
das Diretrizes e Objetivos Estratégicos, com o estabelecimento de Metas e Indicadores.

Para o acompanhamento da evolução dos resultados das ações, previstas no Plano de Ação, bem como a 
avaliação das estratégias previstas no Planejamento Estratégico 2011/2014, foi implementada uma sistemática 
para o Monitoramento da Estratégia. 

Periodicamente é discutido com a Comissão de Planejamento e Orçamento e apresentado trimestralmente 
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. 

GOVERNANÇA INVESTIMENTOS PASSIVO
PREVIDENCIÁRIO

GESTÃO DE RISCO TOTAL

87%

3%
10%

0%

18%

82%

1%

15%

84%

1,6%

98,4%

0%

31%

69%

Atende

Não atende

Não se aplica
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A alocação de recursos é definida como a composição de investimentos, agrupados de acordo com 
segmentos determinados pela legislação. Assim, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem a opção de seis modalidades 
de investimentos para alocar os recursos do participante: além das quatro tradicionais (renda fixa, renda 
variável, imóveis e operações com os participantes – empréstimos), o Instituto pode optar também por 
investimentos estruturados e investimentos no exterior.

TIPOS DE INVESTIMENTO (1)

RENDA 

FIXA 

Após um exitoso processo de eleitoral de conselheiros, marcado pela responsabilidade e transparência na 
governança corporativa, onde os participantes tiveram a oportunidade de escolher os seus representantes 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal para um novo mandato 2012-2014, associado às indicações dos 
representantes das Patrocinadores, conforme Assembleia de Patrocinadores realizada em dezembro de 
2011. Este processo redundou numa renovação de dois terços dos membros dos Conselhos. 

A cada renovação temos percebido uma maior tendência participativa desses órgãos estatutários no 
acompanhamento e orientação das atividades do Instituto. Este processo decorre de uma indução 
constitucional e legal, emanada da Lei Complementar 109, que dispões sobre o regime de previdência 
complementar de caráter privado, onde está enquadrado o SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA vem numa acentuada trajetória de crescimento desde a sua implantação, 
conforme pode ser observado nos números expostos neste Relatório. Tudo isto tem requerido um maior 
nível de complexidade das suas ações e desafios crescentes. Esse intenso dinamismo, que passa a se estender, 
com uniformidade, por todos os escalões da estrutura do Instituto, requer cada vez mais um maior 
envolvimento e interação dos órgãos estatutários.

Nesse sentido, foi organizado um Workshop para os membros titulares e suplentes dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, logo no início do mandato, com o objetivo de contribuir no atendimento à necessidade 
básica de o conselheiro aprofundar-se nos temas e entender o mecanismo de funcionamento do mercado 
de previdência complementar e, especificamente, do SEBRAE PREVIDÊNCIA, além de promover a troca de 
experiências entre os conselheiros que foram reconduzidos e os novos conselheiros. 

O referido encontro teve como palestra de abertura o tema “Cenários da Previdência Complementar no 
Brasil”, proferida pelo Advogado Adacir Reis, Presidente do Instituto San Tiago Dantas de Direito e 
Economia e Ex Secretário de Previdência Complementar do MPS, tendo como um dos seus atos a 
aprovação do Instituto SEBRAE de Seguridade Social, em 2 de fevereiro de 2004.

Na direção de uma postura cada vez mais participativa é que o Presidente do Conselho Deliberativo criou 
três Comissões Temáticas: Investimentos, Planejamento e Orçamento e Marketing e Comunicação que em 
muito tem contribuído, em conjunto com a Diretoria Executiva, para o aprofundamento das questões e 
desafios cada vez mais complexos do Instituto. 

NOVOS CONSELHEIROS

Ideais para quem não suporta grandes oscilações da Bolsa e deseja retorno no curto 

prazo, os investimentos em Renda Fixa possuem rentabilidade conhecida ou estimada

no ato da sua contratação. São títulos públicos (Notas do Tesouro Nacional - NTNs, por

exemplo) e privados (Certificados de Depósitos Bancários - CDBs, debêntures) que 

conferem mais segurança a este tipo de aplicação.
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA tem como principal modelo de gestão de pessoas atualmente a gestão por 
competências, associando as habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo 
de administrar os comportamentos internos e potencializar cada vez mais o capital humano, tão importan-
te para o sucesso do nosso Instituto.

A Gestão de Pessoas se dá através da participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos 
colaboradores, com o objetivo de desenvolver e colaborar para o crescimento da instituição como a do 
próprio Colaborador, num processo de educação permanente, que visa atender a necessidade de maior 
profissionalização do quadro de profissionais, bem como dos dirigentes e conselheiros.

Apesar de contar com apenas oito Colaboradores, todos tem grau de instrução superior, sendo que 50% já 
têm pós-graduação completa, e vem crescendo continuamente, como pode ser observado pelos outros 
50% que estão em processo de conclusão de pós-graduação, estimulados pelo Instituto. 

O Instituto participou da Pesquisa de Remuneração Total 2012, promovida pela ABRAPP e realizada pela 
Hay Group do Brasil, junto aos fundos de pensão. Esta iniciativa permitiu coletar informações que vêm 
servindo de insumo para as políticas e práticas de gestão de pessoas no Instituto.

Como resultado de todas estas iniciativas, o participante pode contar com uma equipe de profissionais 
qualificada e motivada para administrar os recursos, atender necessidades e antever alternativas e soluções 
para os participantes e beneficiários, mormente com a intensificação do atendimento presencial com a 
inauguração do Espaço do Participante nas instalações da nova sede, previsto para o início de 2013.

GESTÃO DE PESSOAS

CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

O SEBRAE PREVIDÊNCIA deu atenção especial à capacitação de seus profissionais com a realização de 
um intenso programa de treinamento e desenvolvimento, tendo como referência a grade de treinamento 
disponibilizada pela ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
e outros patrocinadores do mercado de previdência complementar, de forma a atender as necessidades e 
desafios do Instituto, com a melhoria da qualidade do quadro profissional.

O Programa de Treinamento foi extensivo aos Dirigentes e Conselheiros que tiveram oportunidade de 
participar de cursos, congressos e seminários para atualização e troca de experiências e informações. Este 
treinamentos visam, também, a preparação dos empregados e Conselheiros para certificação e manuten-
ção da certificação junto ao Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS.

CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES

A necessidade de responder a demanda cada vez mais crescente está levando os mem-
bros dos órgãos estatutários a uma acentuada profissionalização, que excede os limites 
tradicionais do simples exercício da função de representação formal dos participantes e 
das próprias patrocinadoras, que antes tipificava a ação desses órgãos estatutários. 

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 investimentos 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 

ICSSICSS
INSTITUTO DE

CERTIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE 

SEGURIDADE SOCIAL
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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 complementar. 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 2012 foram 
certificados seis 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 e também deverão ser certificados.

A manutenção da certificação ocorre por conta de um processo contínuo de qualificação através de 
treinamento, o que sido incentivado no Instituto, tanto pela Diretoria como pelo próprio Presidente do 
Conselho Deliberativo.

Conhecer as principais formas 
de investimentos existentes no 
mercado financeiro é essencial 
para optar pelo perfil que 
melhor se adequa a você.  

TIPOS DE INVESTIMENTO (2)

RENDA 

DEMAIS

VARIÁVEL

SEGMENTOS

 Indicados para quem suporta com tranquilidade a possibilidade de 

perdas significativas no curto prazo para obter retorno no longo prazo, 

os investimentos em Renda Variável trazem ganhos diretamente 

proporcionais aos riscos, assim como podem ser as perdas. São ações 

(que representam participação em uma determinada empresa) e 

fundos de ações (aquisição de cota representativa de um conjunto de 

ações) cujas rentabilidades são imprevisíveis e flutuam com as 

oscilações do mercado.

Em termos de volume aplicado, os demais segmentos possuem 

menos relevância. É possível dividi-los em dois grupos. Um é 

formado pelas operações com participantes e operações 

imobiliárias. As operações com participantes são os empréstimos 

financeiros e o volume aplicado depende da demanda do 

conjunto de Participantes e Assistidos. Já as operações imobiliári-

as são realizadas com o objetivo de se obter renda de aluguéis (o 

SEBRAE PREV ainda não faz esse tipo de investimento).

O outro grupo é formado pelos investimentos estruturados e 

investimentos no exterior. Os investimentos estruturados reúnem 

fundos de investimento  que possuem características próprias, 

dentre as quais a possibilidade de realizar operações fora dos 

segmentos de renda fixa e renda variável. Para este segmento, o 

SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza alocação de recursos apenas em 

cotas de fundos imobiliários. No segmento de investimento no 

exterior o SEBRAE PREVIDÊNCIA ainda não realiza alocação, 

preferindo investir em outros segmentos.
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA prioriza o monitoramento dos riscos em seus processos com o objetivo de 
tornar o ambiente operacional mais seguro e eficiente. Este trabalho visa ampliar a cultura de gerenciamen-
to de riscos internamente, estando em consonância com o sistema adotado pela Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (PREVIC), de Supervisão Baseada em Riscos - SBR.

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. A exigência de uma estrutura de gestão mais transparente e mais segura requer cada 
vez mais um 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 mapea-
mento dos riscos de investimento e de controles internos, tendo feito sua primeira avaliação geral de riscos 
e controles internos em 2009/2010, a segunda avaliação em 2010/2011 e a terceira avaliação em 2012. 

O monitoramento de riscos e controles internos é feito por empresa especializada que utiliza a metodolo-
gia de Control Self Assessment – CSA, ou seja, Autoavaliação de Controles. Essa metodologia 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 11 blocos, com 3 macroprocessos, 133 processos, 99 subprocessos 
e 457 atividades. A partir dessa caracterização, foram identificados 547 riscos, classificados em 31 tipos de 
risco, agrupados em 08 categorias de risco e mensurados de acordo com os critérios pré-definidos de 
impacto e frequência. Foram respondidos 1.203 questionários de autoavaliação que continham ao todo 
10.137 questões relativas aos controles aplicados nas atividades analisadas.

A Figura abaixo ilustra uma Matriz de Risco de acordo com a probabilidade e o impacto de sua exposição a 
riscos. Esse posicionamento na matriz vai demonstrar uma alta, média ou baixa exposição a riscos do plano 
previdenciário.

Como consequência do monitoramento, foi elaborado um plano de ação para cada uma das avaliações, em 
função das recomendações e sugestões levantadas, visando o aperfeiçoamento da governança, como 
mapeamento e manualização de processos, implementação de políticas e aquisição de equipamentos para 
atendimento ao plano de continuidade de negócio.

MONITORAMENTO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Matriz de Risco de um Plano de Benefícios

Alta probabilidade
Baixo impacto
(RISCO MÉDIO)

Baixa probabilidade
Baixo impacto
(RISCO BAIXO)

Alta probabilidade
Alto impacto
(RISCO ALTO)

Baixa probabilidade
Alto impacto

(RISCO MÉDIO)

Probabilidade

Impacto
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No caso do Plano SEBRAEPREV, ao atingirmos o 3º ciclo de avaliação constatamos uma evolução no nível de 
percepção dos colaboradores sobre cada risco associado às suas respectivas atividades, o que tem resultado 
numa matriz de risco cada vez mais aderente à realidade da Entidade.

Deste resultado foi possível extrair que a Entidade possui risco residual abaixo de 12,5%, com exceção do 
risco de liquidez, valor este considerado baixo de acordo com os critérios de avaliação da mensuração.

De fato, a indicação de risco de liquidez elevada se deu em decorrência da percepção dos técnicos em 
função da previsão do grande volume de empréstimos aos participantes, com a  redução da taxa de juros e 
da taxa de administração. Na prática este risco não verificou haja vista que o fluxo de caixa atual – volume 
de contribuições bem superior ao de pagamento de benefícios e resgates e de custeio administrativo, 
garantiu que a Instituto absorvesse todos os compromissos financeiros, sem a necessidade de resgates dos 
fundos de investimentos. Convém destacar que mais de 90% dos valores investidos tem liquidez em vinte e 
quatro horas, sem perda financeira, pois estão marcados a mercado.

Após o exitoso processo de mapeamento dos processos verificado no ano anterior, a prioridade em 2012 
foi a de manualização de todos os processos, bem como o mapeamento e manualização de processos 
complementares, principalmente aqueles identificados na 3ª Avaliação de Riscos e Controles Internos, que 
ensejou um plano de ação com o objetivo de mitigar e eliminar riscos associados às diversas rotinas do 
Instituto.  

MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO DE PROCESSOS

133
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA adota um método customizado e simples, conforme ilustrado abaixo, que 
proporciona a participação dos gestores e técnicos para reestruturação, redesenho e manualização dos 
Processos de Negócios, tendo como eixo o alinhamento entre estratégia, processos, pessoas e tecnologia e 
de forma substantiva à ampliação das boas práticas existentes e necessárias para um fundo de pensão. Além 
da manualização, automatização e integração das atividades, a experiência no processo também veio facilitar 
a padronização das percepções sobre a avaliação de riscos e controles internos.

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

Depois de todo esforço empreendido do Instituto, desde o seu Planejamento Estratégico, que teve início 
com a própria implantação do Instituto e que já está no seu 2º Ciclo, bem como a atualização de todos os 
instrumentos estatutários de governança e da implementação de outras ações e projetos decorrentes da 
Diretriz Estratégica nº 3 “Desenvolvimento Organizacional” foi necessário aglutinar todas essas visões num 
único documento.

Nesse sentido foi desenvolvido e aprovado pelo Conselho Deliberativo, na 4ª Reunião Ordinária de 2012, o 
Manual de Governança, que apresenta as principais práticas de governança corporativa do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. Este documento objetiva a consolidação dos preceitos, normas e práticas adotadas na 
administração da entidade, sendo utilizado como um instrumento para a promoção do desenvolvimento 
institucional, excelência no cumprimento de suas finalidades estatutárias e atendimento aos interesses dos 
participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores. O Manual de Governança está disponibilizado no site 
do Instituto.

A convite da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA esteve mais uma vez presente em um evento nacional, após participar no ano 
anterior do 32° Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, realizado no mês de setembro, em 
Florianópolis (SC), onde foi convidado para apresentar a experiência implantação do Plano SEBRAEPREV e 
do Instituto.

Desta vez foi para apresentar no 3º Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento com o 
Participante, realizado no Rio de Janeiro, em maio de 2012, a forma de relacionamento com 30 
Patrocinadores, haja vista que somos um dos maiores planos multipatrocinados do sistema de previdência 
complementar fechado.  

MANUAL DE GOVERNANÇA

PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO NACIONAL DE 
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE
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O objetivo do painel era o de ouvir a experiência de três dirigentes de entidades associadas acerca do tema 
“Investindo na Relação Fundo de Pensão e Patrocinadora: a Busca do Alinhamento – Visão do Sistema”. O 
Instituto foi representado pelo seu diretor-presidente Edjair de Siqueira Alves, que compartilhou o painel 
com a VALIA - Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social e a INFRAPREV - Instituto Infraero de 
Seguridade Social.

Foi realizada em julho e agosto de 2012 a primeira edição da Pesquisa de Satisfação, contratada diretamente 
pelo Instituto, junto à Empresa PLUS INTERATIVA, abordando a Satisfação dos Participantes e Assistidos, os 
Motivos de Não Adesão e a Opinião dos Gestores. 

A Pesquisa de Satisfação SEBRAEPREV - 2012 teve como principal objetivo estratégico a obtenção de 
subsídios necessários ao aprimoramento da gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que permitam o incremento 
da eficiência da comunicação e do relacionamento do Instituto com seus associados; a identificação dos 
principais motivos de não adesão dos colaboradores das empresas patrocinadoras, a partir, principalmente, 
do estudo de seu perfil previdenciário, de investimentos e de uso de seu dinheiro e; por fim, a obtenção de 
subsídios necessários para que o SEBRAE PREVIDÊNCIA possa identificar as necessidades – em termos de 
recursos materiais, de comunicação e de capacitação/conhecimento – dos Gestores do Plano SEBRAEPREV, 
para que possam desempenhar adequadamente as suas funções.

Satisfação dos participantes com o Instituto é bastante elevada, 
de acordo com diferentes indicadores.

Os achados da pesquisa demonstram, de forma bem clara, um elevado grau de satisfação dos participantes 
em relação ao Plano e ao Instituto, inclusive nas questões mais específicas (Comunicação, Atendimento, 
Benefícios etc.), que recebem usualmente avaliações mais rigorosas por parte dos participantes de uma 
entidade fechada de previdência complementar.

PESQUISA APONTA QUE PARTICIPANTES ESTÃO 
SATISFEITOS COM O SEBRAEPREV

Conforme pode ser observado, 91,3% dos participantes e assistidos estão satisfeitos com o Plano 
SEBRAEPREV e 98,8% recomendariam o Plano. Estes resultados representam a soma das notas que apresen-
taram algum grau de concordância atribuído pelos participantes. 

De maneira geral, eu estou satisfeito com o Plano SEBRAEPREV.

TOTAL DA AMOSTRA
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Em linhas gerais, a Comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA tem aprovação elevada. 

Pelos mesmos critérios, 90,7% dos participantes e assistidos consideram que os canais de comunicação do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA divulgam, com eficiência, as informações. No entanto, Comunicação aprovada não 
significa participante bem informado. Iniciativas na área precisam focar aumento do conhecimento sobre o 
Plano, principalmente entre os mais jovens. 

Neste sentido, estamos intensificando as ações nas redes sociais, haja vista que nada menos que 76% dos 
entrevistados afirmaram utilizar algum site de rede social e, entre os participantes com até 30 anos de 
idade, 87,9% afirmam utilizar o Facebook, 26,6% usam LinkedIn.

Sinônimos ideais respondem por mais da metade das citações

Juntas, as palavras relacionadas a Tranquilidade, Segurança, Futuro, Garantia, Poupança responderam por 
67,5% das citações espontâneas de sinônimo para SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Além disso, consideradas as citações individuais, SEGURANÇA é o principal sinônimo para SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, mencionada por 26% dos participantes. Estes “sinônimos” são considerados ideais por 
serem abstratos, intangíveis e, por isso mesmo, mais sedimentados e difíceis de serem arranhados. Estão 
ligados diretamente à boa imagem que a entidade possui junto aos seus participantes.

Mesmo com a excelente avaliação geral, os participantes foram criteriosos. Deixaram claro que existem 
melhorias a serem feitas, como a necessidade de maiores informações a respeito do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, bem como as condições e regras estabelecidas no Regulamento do Plano de Benefícios; 
maior divulgação preparação para a aposentadoria e maiores esclarecimentos para determinação escolha 
do perfil de investimentos. 

Todas estas demandas estão contempladas no Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária, 
cujas ações serão implementadas no início do próximo ano com uma ampla campanha educativa e orienta-
tiva para escolha consciente dos perfis de investimentos. Neste exercício foram implementadas ações 
como as Notas Quinzenais enviadas a todos os participantes e assistidos que tem como objetivo informar 
e esclarecer, de forma objetiva e didática, a respeito do Instituto e do Plano SEBRAREPREV.

Enfim, os resultados das pesquisas trouxeram importantes subsídios para o Instituto desenvolver e priori-
zar suas ações com fundamentação e de forma dirigida, sempre no sentido de atender cada vez mais e 
melhor as reais necessidades dos participantes, em consonância com a sua Missão.

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 credibilidade da 
entidade. Confira o detalhamento dos dados das pesquisas no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA reconhece que existem diferentes grupos de participantes no Plano SEBRAEPREV e 

sabe que cada um deles possui diferentes motivações e interesses nos resultados da sua rentabilidade. Como o 

Plano é enquadrado na modalidade de Contribuição Definida – ou seja, o valor acumulado depende das contribu-

ições e da rentabilidade –, esta acaba sendo o fator decisivo para definir o valor do benefício a ser obtido após a 

aposentadoria de cada participante. Assim, com os perfis de investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA oferece a 

você, participante, o direito de influenciar efetivamente no destino de seus investimentos.

O QUE SÃO 

PERFIS DE INVESTIMENTOS
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Para o SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma comunicação eficiente é fundamental para o bom relacionamento com 
os Participantes, Patrocinadores, empregados do Sistema e demais colaboradores. 

O esforço da Entidade na área de comunicação foi observado no resultado da Pesquisa de Satisfação. Nas 
avaliações específicas, um dos destaques é para a avaliação dos canais de comunicação, que tiveram 76,4% 
de aprovação. O portal SEBRAEPREV foi considerado o canal mais importante entre aqueles utilizados pelo 
Instituto. 

Durante a gestão de 2012 os canais foram aprimorados e dois foram criados: O Clipping Semanal e a Nota 
Quinzenal, além da intensificação de campanhas e concursos culturais.  Atualmente o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA utiliza os seguintes canais de comunicação: 

Nota Quinzenal

Em 2012, o SEBRAE PREVIDÊNCIA adotou mais um canal de comunicação com os participantes, a Nota 
Quinzenal. As mensagens eletrônicas divulgam assuntos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e do Plano 
SEBRAEPREV, de interesse imediato dos participantes. Os textos são curtos e a linguagem busca abordar o 
regulamento de forma mais clara e simples. 

Clipping Semanal 

É uma seleção das principais notícias relacionadas ao sistema previdenciário O clipping é enviado aos 
Conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e tem com  objetivo mantê-los atualizados sobre o 
mercado previdenciário.

O clipping é uma importante fonte de informações e contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos a 
serem realizados pelos Conselheiros. As decisões tomadas por um Conselho Deliberativo de um fundo de 
pensão devem ser fundamentadas em conhecimento e experiência sobre o tema. 

COMUNICAÇÃO

Clipping Semanal

Hot sites

Notas Especiais

Site Institucional

Portal PLANEJAR

Redes Sociais

Relatório Anual

SEBRAEPREV e Você 

Informe SEBRAEPREV

SEBRAEPREV Notícias

Nota Quinzenal

Facebook

A rede social tem sido uma excelente ferramenta de comunicação e divulgação das 
ações da Entidade e do Planejar. Assuntos de interesse dos Participantes são 
publicados e o público utiliza o perfil para tirar dúvidas e fazer comentários. Mais 
de 2.300 participantes já interagiram com a Entidade por meio do facebook. 

Kit Adesão

O kit Adesão continua sendo um diferencial na hora da adesão. Com o 
intuito de informar de maneira simplificada e ilustrativa as regras do Plano 
SEBRAEPREV, a Entidade seguiu com o Kit Adesão, dando continuidade a 
ações relacionadas à área de comunicação e de educação financeira e 
previdenciária. O kit inclui um folder elaborado a partir dos 
questionamentos mais frequentes. 
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Mais comunicação

A Comunicação esteve presente em todas as ações relacionadas ao Planejar. De forma educativa, auxiliou na 
construção das ideias da ação 25 do Planejar (Concursos Culturais) que têm como objetivo abordar os assuntos 
ligados à educação financeira e previdenciária de forma a lúdica, incentivando o Participante do Plano 
SEBRAEPREV a buscar mais informações sobre o tema.  Foram realizados três concursos culturais:

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O concurso aconteceu entre os dias 17 de fevereiro a 8 de março de 2012 e contou com 224 participações. O 
tema foi: Por que eu mereço comemorar o Dia Internacional da Mulher? 

DIA DOS PAIS
Entre os dias 1º e 6 de agosto de 2012, foram recebidas 31 frases com 1357 votos no Portal do Planejar. Teve o 
tema: “Eu sou pai, eu educo o meu filho financeiramente”. 

DIA DAS CRIANÇAS
Para homenagear as crianças, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou um concurso cultural que teve como 
objetivo ressaltar a importância da educação financeira e previdenciária entre os pequenos, com o tema 
“Construindo o meu futuro”. Foi utilizado mais uma vez o Portal do Planejar para votação, visando incenti-
var o acesso pelos participantes.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO TRUSTPREV 
COM O MÓDULO RM LABORE DAS PATROCINADORAS

Visando o crescimento sustentável e para fazer face ao exponencial crescimento do Instituto desde a sua 
implementação, tanto em termos de participantes como de investimentos, além da intensificação do relaci-
onamento com o participante, utilizando a tecnologia disponível, o SEBRAE PREVIDÊNCIA concentrou 
suas ações nas adequações da infraestrutura de TIC necessárias para garantir a agilidade e a continuidade 
dos processos sistêmicos, através da implementação de tecnologias que promovem a utilização eficiente 
dos recursos, otimizando o investimento na área.

Em atendimento às exigências da Supervisão Baseada em Risco, como consequência da  implementação, no 
ano anterior, da Política de Segurança da Informação – PSI e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (PDTIC), neste ano foi implementada a Norma de Continuidade de Negócios que visa a 
identificação de impactos potenciais que ameaçam o SEBRAE PREVIDÊNCIA, a definição de uma estratégia 
de recuperação na possibilidade da ocorrência de um incidente (previsível ou não), a reação planejada e 
gerenciamento de um incidente adverso que interrompa um processo ou atividade crítica, a continuidade 
planejada e recuperação das operações e sistemas depois de uma interrupção, e os procedimentos de 
retorno à normalidade.

Atualmente, dos 30 Patrocinadores, 26 deles já estão integrados ao Sistema Previdenciário do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, o TRUSTPREV, sendo que dois deles já estão em processo de integração. Esta integração 
automatizou a transmissão de informações, principalmente a arrecadação e integração do sistema de folha de 
pagamento das Patrocinadoras (RM Labore) com o módulo de arrecadação previdenciário da Entidade. Esta 
ação veio 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.
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EVOLUÇÃO NO RANKING ABRAPP
O SEBRAE PREVIDÊNCIA vem, desde a sua implantação, numa trajetória de galgar posições ano após ano, 
passando ocupar em 2012 a 135ª posição no ranking dos investimentos da ABRAPP - Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
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Disciplina que se aprende em casa 

Muitos especialistas em psicologia financeira atribuem boa parte das características financeiras de uma pessoa a 

sua educação familiar. Controlar os gastos e planejar a vida financeira é assunto para se aprender com os pais em 

casa. Em geral, os filhos de casais com uma situação financeira saudável são mais responsáveis com o dinheiro e 

buscam a orientação de especialistas na hora de aplicar suas economias.

Não é difícil encontrar filhos opinando sobre o destino das férias de verão, ou mesmo sobre o modelo do novo 

automóvel dos pais. As decisões familiares estão cada vez mais democráticas, atingindo também a parte 

financeira. A recomendação é a de que os filhos participem ativamente na administração das contas da família.



SEGURIDADE
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerra o ano em que completa oito anos com um total de 6.408 Participantes. 

Durante este ano ocorreram 804 novas adesões ao Plano SEBRAEPREV, resultado do apoio das 

Patrocinadoras e dos Gestores do Plano SEBRAEPREV no aperfeiçoamento do processo de adesão ao 

Plano, de forma que todos os novos empregados tenham acesso às informações do Plano no momento da 

sua admissão. 

Os atuais Participantes também colaboram para essas novas adesões, pois a Pesquisa de Satisfação realizada 

em 2012 revelou que 92,9% dos Participantes recomendam o Plano SEBRAEPREV a um novo empregado.

A Pesquisa também evidenciou que 64,6% dos Participantes concordam que os benefícios oferecidos pelo 

Plano SEBRAEPREV atendem suas necessidades. Entre os Assistidos, a satisfação é superior a 80%.

Fechamos 2012 com 85 benefícios de prestação continuada.

SEGURIDADE
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O nível de adesão de 2012 foi de 91%. O gráfico abaixo apresenta o nível de adesão por Patrocinadora.
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O Planejar – Programa de Educação Financeira e Previdenciária – ganha seu reconhecimento, 
aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) por meio do Ofício 
nº 522, de 17 de fevereiro de 2012. Ao longo do ano, diversas ações foram desenvolvidas, todas 
importantes para o alcançarmos o objetivo de informar, instruir e orientar Participantes, e seus 
familiares, quanto ao planejamento financeiro como uma fundamental ferramenta para a sua 
aposentadoria. Entre as ações realizadas em 2012 podemos citar:
 

O Portal do Planejar foi lançado no dia 5 de junho de 2012 e contou com a participação dos Gestores 
do Plano SEBRAEPREV; empregados das Patrocinadoras SEBRAE/NA e SEBRAE/DF; dirigentes, conselheiros 
e equipe técnica da Entidade, bem como do Diretor de Análise Técnica da PREVIC que prestigiou o evento 
com uma palestra.

Várias ações foram pensadas e executadas a fim de divulgar o Portal e aumentar o número de 
acessos. Destacam-se os concursos culturais do Dia dos Pais e Dia das Crianças que, isoladamente, 
registraram 7.786 acessos para votação no segundo semestre de 2012. Os dois concursos tiveram como 
tema central a educação financeira. Desde o lançamento até dezembro de 2012, foram 13.546 acessos ao 
portal Planejar. 

Além da campanha de adesão pelos informativos, foram realizadas  em seis campanhas presenciais
patrocinadoras: duas no Nacional, Alagoas, São Paulo, Pernambuco e Amazonas, totalizando 804 novas 
adesões.

Motivados e orientados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, os Gestores nas demais Patrocinadoras 

desenvolveram  e aproveitaram o ações para colaboradores que ainda não eram Participantes
momento da admissão de novos empregados para intensificar a divulgação do Plano SEBRAEPREV. O 
resultado foi de mais 688 adesões, do tal de adesões no ano. 

Este  foi possível devido às ações conjuntas do SEBRAE PREVIDÊNCIA com as excelente resultado
Patrocinadoras. O trabalho de comunicação focou nos motivos de não adesão, que a priori já eram 
conhecidos pela Entidade e que a Pesquisa de Satisfação, no capítulo referente aos motivos de não adesão, 
veio a confirmar. Encerramos a ano de 2012 com nível de adesão de 91%.

Encontro entre os profissionais de comunicação das Patrocinadoras, quando foi possível oferecer a 
esses profissionais informações sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como formar uma parceria para 
divulgação de notícias sobre a Entidade e o Plano SEBRAEPREV na intranet nas Patrocinadoras.

Cartilha de Educação Previdenciária, que visa colaborar para a disseminação de conhecimentos básicos 
sobre previdência social e previdência complementar.

Participação da Entidade nos encontros regionais da Diretoria de Administração e Finanças das  

Patrocinadoras, onde foram apresentados os resultados do SEBRAE PREVIDÊNCIA e promovido um 
estreitamento na relação entre a Entidade e os Patrocinadores, envolvendo cerca de 500 dirigentes, 
gerentes e técnicos.

Curso de Disseminadores do INSS. Uma importante parceria estabelecida com o Instituto Nacional de 
Seguro Social. Em outubro, técnicos do INSS ministraram o curso “Disseminadores Externos das 
Informações Previdenciárias” para 41 empregados da área de Gestão de Pessoas das Patrocinadoras.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA
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Curso de formação de Gestores, com o objetivo de capacitar e certificar os novos Gestores do Plano 
SEBRAEPREV sobre o Regulamento do Plano e as rotinas entre a Entidade e as Patrocinadoras, bem como 
o atendimento aos Participantes.

Um programa de preparação para aposentadoria é uma das sugestões realizadas pelos Participantes 
ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio da Pesquisa de Satisfação. O SEBRAE PREVIDÊNCIA e a Universidade 
Corporativa avaliarão a melhor forma de implementação deste programa.

Foi  no portal Planejar o material sobre “O NOVO disponibilizado na sua versão eletrônica
APOSENTADO SEBRAEPREV: BENEFÍCIOS E ORIENTAÇÕES”. A forma de disponibilização do material 
vem ao encontro da política de adoção dos princípios sócio-ambientais nos seus processos. 

Foram disponibilizados . O objetivo é subsidiar o  folders sobre os benefícios pagos pelo INSS
Participante de informações e orientações para uma opção consciente e segura. O material está disponível 
no portal Planejar, no menu Previdência (www.planejar-sebraeprev.com.br) 

Foram realizadas 5  no mercado e 5 palestras de educação financeira com consultor contratado
palestras realizadas pelos próprios técnicos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, focadas no Sistema Previdenciário 
e no Plano SEBRAEPREV. Ao todo, foram realizadas 10 palestras, com indicador de implementação de 111%.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA participou do , na sede da Encontro de Comunicação do Sistema SEBRAE
Patrocinadora SEBRAE Nacional, em Brasília, dia 30 de outubro de 2012, com 50 participantes, onde foi 
enfatizada a importância do apoio da comunicação das 30 Patrocinadoras na divulgação do Plano 
SEBRAEPREV e como poderiam contribuir para as ações do Planejar. 

Com o lançamento do Portal Planejar, ferramentas de educação financeira como cursos e testes foram 
disponibilizados aos Participantes do Plano SEBRAEPREV e ao público em geral. Entre a data de lançamento 
até dezembro de 2012, foram 3.228 acessos somente nos itens relacionados às ferramentas como Curso de 
Educação Financeira, Matemática Financeira e Testes como Estágio de Vida e Tipo de Investidor. 

A  teve 1.050 acessos entre os meses de agosto e dezembro de cartilha de educação previdenciária
2012. 

?
A escolha pelo perfil de investimentos será individual e vinculará, no que diz respeito aos Participantes, apenas à parcela 
do saldo de conta correspondente às seguintes contas do Plano:

1. Conta de Participante, que recepciona as Contribuições Básicas de Participante e as Contribuições 
Voluntárias de Participante;
2. Conta de Serviço Passado de Participante, que recepciona as Contribuições de Serviço Passado de 
Participante; e
3. Conta de Recursos Portados, que recepciona os Recursos Portados pelo Participante ao Plano SEBRAEPREV.

COMO ESCOLHER O MELHOR 

PERFIL DE INVESTIMENTOS PARA MIM

Importante: Os saldos das contas de Patrocinadora, independentemente da opção do Participante, serão alocados no Perfil 

SEBRAEPREV (Moderado). No que diz respeito aos Assistidos (aposentados e pensionistas), a escolha será, da mesma forma, individual, 

porém vinculará a totalidade de sua Reserva Individual, constituída – quando da concessão do benefício de prestação continuada – pelo 

Saldo de Conta Total vinculado ao então Participante, acrescido do valor das Contribuições Faltantes, se for o caso de benefício de risco 

e se essas forem devidas na ocasião..
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A Pesquisa de Satisfação realizada em 2012 revelou que mais de 70% dos Participantes gostariam de 
aumentar suas contribuições, porém, não possuem condições para tanto: condições financeiras ou já 
contribuem pelo percentual máximo.

Não obstante a revelação da Pesquisa, a campanha de mudança do percentual de contribuição resultou em 
656 alterações de percentual, quando os Participantes tiveram a oportunidade de aumentarem a 
contribuição destinada a aposentadoria.

CAMPANHA DE REVISÃO DE PERCENTUAL

RELACIONAMENTO COM OS PARTICIPANTES

V OFICINA PARA GESTORES

No relacionamento com os Participantes foram registrados 46.917 atendimentos por: atendimentos 
presenciais, meio telefônico e por e-mail. Esclarecimentos sobre os benefícios do Plano SEBRAEPREV, 
autopatriocínio, supensão de contribuição, resgate e o programa de empréstimo são os principais 
questionamentos.

A Pesquisa de Satisfação realizada em 2012 demonstrou que 48,2% dos entrevistados concordam que o 
atendimento realizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – via e-mail, telefone e presencial – atende com 
eficiência às necessidades de informação e orientação dos Participantes quanto ao Plano SEBRAEPREV.

Entre os Assistidos, o serviço de atendimento da Entidade o grau de concordância alcança 100%.

As oficinas têm o objetivo de capacitar os Gestores 
do Plano SEBRAEPREV quanto aos procedimentos e 
rotinas da operacionalização. O evento de 2012 
lançou foco na colaboração dos Gestores para a 
construção e consolidação do Guia de Boas Práticas. 

O Guia é uma importante ferramenta de orientações quanto às operacionalidades do Plano SEBRAEPREV 
para os Gestores nas Patrocinadoras, para melhor atendimento e relacionamento com os participantes em 
cada Patrocinadora. Já o Portal reúne conteúdos essenciais de educação financeira e previdenciária, tendo 
recebido 13.546 acessos desde sua implementação ocorrida no mês de junho. Na oportunidade, ocorreu, 
também, ao lançamento do Portal do Planejar - Programa de Educação Financeira e Previdenciária do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.

O encontro de 2012 reuniu mais de 72 pessoas, sendo 47 Gestores de todas as Patrocinadoras, com a 
missão de aprimorar o Planejar e deixá-lo em sintonia com as demandas de todas as Patrocinadoras. 

29.263

17.327
327

Total de atendimentos 
presenciais

Total de teleatendimentos

Total de atendimentos por
e-mail
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PERFIL CONSERVADOR

É aquele que agrupa investimentos considerados de menor risco e, por essa razão, exclui a 
alocação de recursos em renda variável. Tem como objetivo de alocação 0% em renda variável 
e 100% nos demais segmentos.

Todos os percentuais são definidos conforme a política de investimento aprovada pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

CONCURSO EM 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, foi contemplado com uma viagem ao Rio de Janeiro para 
representar a Entidade em homenagem 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.

?QUAIS SÃO OS PERFIS DE INVESTIMENTO

OFERECIDOS PELO SEBRAE PREVIDÊNCIA

PERFIL MODERADO
É um perfil intermediário, voltado para os que conseguem lidar com uma pequena parcela de 
risco. Para isso, aceitam investir parte de seus recursos em renda variável. Neste perfil, a 
relação esperada entre risco e retorno é superior a do Perfil Conservador. Tem como 
objetivos de alocação 17,5% em renda variável e 82,5% nos demais segmentos. 

PERFIL ARROJADO

Destina-se ao participante com maior tolerância ao risco com o objetivo de buscar retornos 
mais elevados no longo prazo. A relação entre risco e retorno situa-se acima da relação do 
Perfil SEBRAEPREV (Moderado), com maior exposição em renda variável. Tem como objetivos 
de alocação 30% em renda variável e 70% nos demais segmentos. 



O dinheiro e as crianças

Muitos pais ficam em dúvida se devem falar com seus filhos sobre dinheiro ou não e qual a melhor hora para 

isso. É muito importante que elas aprendam a usar bem o dinheiro e controlar os impulsos desde cedo. A 

mesada, ou semanada, é um dos melhores instrumentos para ensinar seu filho a administrar o dinheiro.

Dica: Quando estiver fazendo a tabela de controle do orçamento familiar, chame seu(s) filho(s) e inclua a 

mesada dele(s) na parte do dinheiro que vai sair. Ensine como controlar uma mesada até a outra chegar, para 

que o dinheiro não falte. E seja firme: se a mesada for gasta de uma vez, a criança deve sentir o efeito disso. 

Não dê mais dinheiro.



INVESTIMENTOS
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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 (Provisões 
Matemáticas e Fundos) do SEBRAE PREVIDÊNCIA buscando garantir a segurança, liquidez e rentabilidade 
visando preservar os benefícios dos seus participantes e assistidos.

Anualmente a Política de Investimentos é revisada, sempre considerando as características e especificidades 
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, 
operações 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 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.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

CENÁRIO ECONÔMICO

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

O ano de 2012 foi marcado por mudanças importantes na economia: Os Estados Unidos que demonstram 
poder de recuperação, a manutenção da crise da Zona do Euro e a desaceleração da economia chinesa.

No Brasil, convivemos com um ano de relativa estagnação, apesar das várias medidas adotadas pelo 
Governo Federal que tinham como alvo fomentar o segmento produtivo e estimular os consumidores para 
tentar manter uma trajetória satisfatória de crescimento e blindar o País contra os efeitos da desaceleração 
da economia mundial.

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores do Brasil, apresentou valorização de 7,40% em 2012. Da 
mesma forma, o IBrX, índice que contempla as 100 maiores empresas em valor de mercado negociadas na 
bolsa, encerrou o ano com ganhos de 11,55%.

O IPCA (índice de inflação oficial do Brasil) teve alta de 5,84%, enquanto o INPC fechou o ano acumulado 
em 6,20%, ambos com forte influência da variação de preços dos alimentos.

No mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária (COPOM) mantendo a estratégia iniciada em 
agosto do ano anterior, reduziu a taxa básica de juros da economia, a Selic, em praticamente todas as 
reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), com exceção no última encontro de 2012, onde a taxa 
foi mantida no patamar de 7,25% ao ano. Dessa forma, o ano que começou com os juros em 11% ao ano 
acabou entrando para a história como o período com a menor taxa já praticada no País.

Em 2012 o SEBRAE PREVIDÊNCIA teve crescimento patrimonial de 22,07%, atingindo R$ 370.204 milhões. 
A rentabilidade dos investimentos de 15,30% foi superior ao benchmark definido na Política de 
Investimentos (49,5% Selic + 33,0% IMA-B + 17,5% IBrX) de 14,92%, ou seja 2,55% superior.
A variação da quota SEBRAEPREV, que representa a rentabilidade líquida, distribuída à reserva dos 
Participantes em 2012 foi de 14,10%.
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Considerando o movimento de queda da taxa básica de juros (Selic) a Política de Investimentos direcionou 
mais recursos para Títulos atrelados à Inflação, passando o Benchmark das Aplicações em Renda Fixa para: 
60% SELIC + 40% IMA-B.

No segmento, estão investidos 75,52% 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 2012 foi de 15,00% contra um retorno médio do mercado de 
renda fixa de 8,51% (Selic).

No acumulado desde a criação do Plano a rentabilidade das reservas foi de 144,69%, correspondente a:
taxa média mensal de 0,94%
juros reais (descontada a inflação- IPCA) de 6,29% ao ano 

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES

Neste segmento, estão investidos 18,93% do total dos recursos garantidores do SEBRAE PREVIDÊNCIA. No 
exercício o segmento apresentou retorno de 12,72%.

Em setembro/2012, buscando maior diversificação dos investimentos e maior retorno no médio e longo 
prazo, foram direcionados 5% dos recursos garantidores para aplicações em fundos de gestão ativa de renda 
variável (dividendos, valor e governança).

Desde 2009 são efetuadas aplicações financeiras no segmento de Operações com Participantes através de 
empréstimos.

Em sua 2° Reunião Ordinária de 2012 o Conselho Deliberativo alterou as condições para as novas 
contratações de empréstimos, aumentando o prazo e reduzindo as taxas de juros e de administração
Estas novas condições possibilitaram a ampliação da carteira de Operações com Participantes, que cresceu 
79,13% em 2012, representando ao final do exercício 4,71% dos recursos garantidores do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA e encerrou o ano com rentabilidade de 18,19%. A rentabilidade alcançada pelo segmento em 
2012 foi de 18,19%.

Todos os Participantes e Assistidos (aposentados ou pensionistas) com inscrição não cancelada no Plano 
SEBRAEPREV poderão fazer a opção por perfis de investimentos no período definido pela instituição.

Aos Assistidos (aposentados ou pensionistas) é vedada a opção de Perfil Arrojado.

A OPÇÃO POR UM PERFIL DE INVESTIMENTOS ?É OBRIGATÓRIA
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Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado:        George Alberto Carvalhães Gonçalves Mota
 CPF:       479.163.706-20
 Cargo: Diretor de Investimentos

%DEZEMBRO/2012 %DEZEMBRO/2011SEGMENTOS

Disponível

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos

Total

3.103.630,04  

277.744.178,14  

69.616.686,13  

17.329.739,49  

367.794.233,80  

0,84%        

75,52%        

18,93%        

4,71%        

100,00%        

1.512.777,90  

236.337.869,49  

53.145.753,70  

9.742.889,71  

300.739.290,80

0,50%        

78,59%        

17,67%        

3,24%        

100,00%        

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$)

RESOLUÇÃO 3792
(Legislação)

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

ALOCAÇÃO ATUAL Mínimo MáximoSEGMENTOS

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos e financiamentos

75,52%

18,93%

4,71%

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

Disponível  

Fundos de Investimento

BRADESCO SEBRAEPREV I FIC  

BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO  

SEBRAE PREVIDÊNCIA I MULTIMERCADO FIC

BB CURTO PRAZO 50 MIL FIC

BB INSTITUCIONAL FI  

BOGARI VALUE FIA  

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA  

FRANKLIN TEMP VALOR E FVL FIA  

RIO BRAVO FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIA 

SUL AMERICA EXPERTISE FIA  

VINCI GAS DIVIDENDOS FIA  

Empréstimos a Participantes

Total dos Investimentos do Plano

3.103.630,04

347.360.864,27

122.466.704,18

89.442.912,61

116.656.189,05

560.487,57

132.768,95

3.639.612,87

3.160.149,22

3.838.287,00

2.177.896,20

2.309.449,13

2.976.407,49

17.329.739,49

367.794.233,80

APLICAÇÕES (EM R$)

GESTOR DE RECURSOS

ITAÚ

BB

BRADESCO

BOGARI

BTG PACTUAL

FRANKLIN TEMPLETON

RIO BRAVO

SUL AMERICA

VINCI PARTNERS

Total

VALOR

116.656.189,05     

90.136.169,13     

122.466.704,18     

3.639.612,87     

3.160.149,22     

3.838.287,00     

2.177.896,20     

2.309.449,13     

2.976.407,49     

347.360.864,27    

RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA (EM R$)

%

33,58%     

25,95%     

35,26%     

1,05%     

0,91%     

1,10%     

0,63%     

0,66%     

0,86%     

100,00%     
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Renda Fixa  

Benchmark: 60%(SELIC) + 40%(IMA-B)  

Renda Variável  

Benchmark: 100%(IBrX-100)  

Empréstimos e Financiamentos  

Benchmark: 100%(SELIC)  

Total  

Benchmark: 49,5%(SELIC) + 33%(IMA-B) + 17,5%(IBrX-100)   

15,00%

15,44%

12,72%

11,55%

18,19%

8,51%

15,30%

14,92% 

13,35%

12,30%

-12,98%

-11,39%

21,24%

11,60%

8,54%

8,00%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DA ENTIDADE POR SEGMENTO¹

2012 2011SEGMENTOS

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

² Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro para comparação dos investimentos

Informamos que, em 2012, 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 e divulgada aos  participantes. A alocação dos ativos entre os segmentos respeita os limites 

de aplicação previstos na Resolução CMN nº 3792, de 1:6553624/09/2009.

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO – 2012

R$CUSTOS  

Pessoal e Encargos

Treinamentos, Congressos e Seminários

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Depreciações e Amortizações

Despesas Específicas

Total

992.728,18   

29.419,06   

107.537,51   

692.661,51   

453.751,19   

51.427,31   

58.810,69   

2.386.335,45   
       

CUSTOS PREVIDENCIAIS

R$CUSTOS

Pessoal e Encargos

Treinamentos, Congressos e Seminários

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Total

999.167,54   

18.630,34   

94.793,91   

344.375,95   

172.558,78   

1.629.526,52   

CUSTOS DOS INVESTIMENTOS

Você deve preencher e assinar o Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos, disponível em nosso Portal, e encaminhá-lo ao 

SEBRAEPREV dentro do prazo estabelecido:

Para as opções realizadas (até 30/06/2013) quando da implantação dos perfis de investimentos no Plano SEBRAEPREV: até 10/07/13;

Para as revisões anuais: até o 8º (oitavo) dia útil a contar do término do prazo de opção.

COMO O PARTICIPANTE PODE SOLICITAR ?A OPÇÃO POR UM PERFIL DE INVESTIMENTOS



MÁXIMOMÍNIMO ALVO

Renda Fixa

Renda Variável       

Empréstimos e Financiamentos 

Investimentos Estruturados  

Imóveis

47,50%

12,50%

0,00%

0,00%

0,00%

87,50%

22,50%

15,00%

7,00%

8,00%

71,50%

17,50%

6,00%

5,00%

0,00%

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

SEGMENTO/TIPO DE INVESTIMENTO
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RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
PLANO SEBRAEPREV – 2013

SEGMENTO % TIPO TAXA DE JUROS

INDEXADOR

PARTICIPAÇÃO

60,00% 

40,00% 

70,00% 

30,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00%  

Renda Fixa  

Renda Fixa  

Renda Variável  

Renda Variável  

Investimentos Estruturados  

Empréstimos e Financiamentos  

Imóveis

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

SELIC

IMA-B

IBrX-100

IBrX-100

INPC

SELIC

INPC

0,00%

0,00%

0,00%

6,00%

5,00%

0,00%

6,00%

INDEXADO POR PLANO/SEGMENTO

Risco de Mercado (DNP)

Risco de Contraparte (Crédito)

Risco de Liquidez

Risco Operacional

X

X

X

X

X

X

Risco Legal

Outros

CONTROLE DE RISCOS

TIPO TIPO TIPO

LIMITE MÁXIMO PARA PROTEÇÃO

LIMITE MÁXIMO PARA EXPOSIÇÃO

100,00%

0,00%

DERIVATIVOS

Escolha inicial: para os atuais Participantes e Assistidos,  poderá ser feita por escrito e encaminhada ao SEBRAE PREVIDÊNCIA no 

período de 01/06/2013 a 30/06/2013. Para os futuros Participantes, a opção pelo perfil de investimentos ocorrerá no momento do seu 

ingresso no Plano SEBRAEPREV. Caso você deixe de exercer a opção inicial, o SEBRAEPREV estará autorizado a alocar os recursos 

constantes na carteira de investimento com Perfil Conservador.

Revisão do Perfil: anualmente, no período de 1º de junho a 31 de julho, são oferecidas oportunidades de revisão do perfil de 
investimentos aos Participantes e Assistidos, sendo a efetiva realocação dos recursos realizada em até 30 dias, a contar do término do 
referido período de opção.

Requerimento de Benefício:  quando do requerimento de benefício de prestação continuada assegurado pelo Plano SEBRAEPREV, 
o Participante ou seus Beneficiários poderão solicitar, no próprio formulário de requerimento, a alteração do perfil exclusivamente para 
o Perfil SEBRAEPREV (Moderado). Se não o fizerem, seus recursos serão automaticamente atrelados ao Perfil Conservador.

QUANDO O PARTICIPANTE PODE EFETUAR ?A OPÇÃO POR UM PERFIL DE INVESTIMENTOS
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%

LIMITES MÁXIMOS DE ALOCAÇÃO

ALOCAÇÃO POR EMISSOR

Tesouro Nacional  

Instituição Financeira  

Companhia Aberta com Registro na CVM  

Organismo Multilateral  

Companhia Securitizadora  

FIDC/FIFFIDC  

Fundos de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta

Sociedade de Propósito Específico - SPE  

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados

100,00%

20,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%  

LIMITES MÁXIMOS DE CONCENTRAÇÃO

%CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 

% do Capital Votante de uma mesma Cia. Aberta

% do Capital Total de uma mesma Cia Aberta ou uma SPE 

% do Patrimônio Líquido de uma mesma Instituição Financeira

% do PL de um Fundo de Índice Referenciado em Cesta de Ações de Cia. Aberta

% do PL de um Fundo de Investimento classificado no Segmento de Investimentos Estruturados

% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%  

%CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO 

% de Uma Série de Títulos ou Valores Mobiliários  

% de Uma Mesma Classe ou Série de Cotas de FIDC  

% de UM Mesmo Empreendimento Imobiliário    

25,00%

25,00%

25,00%

GESTÃO DOS RECURSOS

QUALITATIVOS 

Histórico da Empresa e dos Controladores

Capacitação Técnica

Práticas de Marcação a Mercado

Estrutura de Suporte e de Controle

Estratégia de Formação de Preço

Faz Acompanhamento das Estratégias Formuladas ou Desempenhadas

QUANTITATIVOS

Rentabilidade Histórica Auferida

Riscos Incorridos

Custos

Total de Recursos Administrados

Externa

Sim

Critérios para Contratação

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS DO SEGMENTO

Limites Mínimos para Participação em Assembleias de Acionistas Não participa

PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS DE ACIONISTAS

CENÁRIO MACROECONÔMICO, OBSERVAÇÕES E JUSTIFICATIVAS     

Cenário Macroeconômico: 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.

Observações: 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.



Disciplina que se aprende em casa 

Muitos especialistas em psicologia financeira atribuem boa parte das características financeiras de uma pessoa a 

sua educação familiar. Controlar os gastos e planejar a vida financeira é assunto para se aprender com os pais em 

casa. Em geral, os filhos de casais com uma situação financeira saudável são mais responsáveis com o dinheiro e 

buscam a orientação de especialistas na hora de aplicar suas economias.

Não é difícil encontrar filhos opinando sobre o destino das férias de verão, ou mesmo sobre o modelo do novo 

automóvel dos pais. As decisões familiares estão cada vez mais democráticas, atingindo também a parte 

financeira.  A recomendação é a de que os filhos participem ativamente na administração das contas da família.



DEMONSTRATIVOS
Financeiros e Contábeis



1. Balanço Patrimonial em dez/12

2. Demonstrações da Mutação do Patrimônio Social

3. Demonstrações do Ativo Líquido por Plano de Benefícios

4. Demonstrações da Mutação do Ativo Líquido por Plano de 

Benefícios

5. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Consolidada)

6. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por Plano de 

Benefícios

7. Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios

8. Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

9. Parecer Atuarial 

10. Parecer dos Auditores Independentes

11. Resolução do Conselho Deliberativo

12. Resolução do Conselho Fiscal

ANEXOS



Relatório Anual de Informações 2012 SEBRAE PREVIDÊNCIA 45

2011 20112012 2012

Valores expressos em R$ mil

Valores expressos em R$ mil

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL 

REALIZÁVEL 

Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa 

Investimentos

Fundos de Investimento

Empréstimos

PERMANENTE 

Imobilizado 

Intangível

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 

3.224  

366.880  

70  

57  

366.753  

349.423  

17.330  

100  

76  

8  

16  

370.204  

1.203  

733  

354  

116  

369.001  

322.125  

322.125  
36.449  

285.676  

46.876  

44.891  

1.985  

370.204  

1.592

  

301.565  

586  

117  

300.862  

291.119  

9.743

  

112  

71  

0  

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   

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

ANEXO 1: BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZ/12

ANEXO 2:  DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

20112012DESCRIÇÃO

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) 

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

300.655   

85.337   

36.779   

44.210   

4.076   

272   

-16.991   

-12.975   

-4.016   

68.346   

67.555   

459   

332

   

369.001   

VARIAÇÃO

14,37%  

53,75%  

19,31%  

121,68%  

-11,76%  

132,48%

  

-4,11%  

1,85%  

-19,36%

  

80,88%  

64,28%  

-114,84%  

-236,07%

  

22,73%  

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   

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
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DESCRIÇÃO

1. Ativos  
Disponível 
Recebível 
Investimento 

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 

20112012 VARIAÇÃO

370.204  
3.224  

127  
366.753  
349.423  

17.330  
100

  
1.203  
1.203

  
1.985  
1.985

  
0
  

367.016  
322.125  

44.891  

22,07%
102,51%
-81,93%
21,90%
20,03%
77,87%

-10,71%

-53,98%
-53,98%

20,08%
20,08%

0,00%

22,75%
26,54%

1,03%

303.269  
1.592  

703  
300.862  
291.119  

9.743  
112

  
2.614  
2.614

  
1.653  
1.653

  
0
  

299.002  
254.570  

44.432  

Valores expressos em R$ mil

Valores expressos em R$ mil

ANEXO 3: DEMONSTRAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO 
POR PLANO DE BENEFÍCIOS

ANEXO 4:  DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO ATIVO
LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 

20112012DESCRIÇÃO

A) Ativo Líquido - 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) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)

 

C)Fundos não previdenciais

Fundos Administrativos

(+)

(+)

(-)

(-)

(+/-)

(+/-)

(+/-)

299.002  

81.953  

37.743  

44.210

  

-13.939  

-12.975  

-964

  

68.014  

67.555  

459

  

367.016

  

1.985  

1.985  

VARIAÇÃO

14,57%  

58,25%  

18,52%  

121,68%

  

1,33%  

1,85%  

-5,19%

  

78,84%  

64,28%  

-114,84%

  

22,75%

  

20,06%  

20,06%  

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  
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Valores expressos em R$ mil

ANEXO 5: DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

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) 

20112012 VARIAÇÃO

1.653  

4.348  

4.348  

964  

2.845  

233  

273  

34

  

-4.016  

-2.386  

-993  

-29  

-108  

-693  

-454  

-51  

-59  

-1.630  

-999  

-19  

-95  

-344  

-173  

0  

0

  

0

  

332

  

332

  

1.985  

-12,86%  

-8,18%  

-8,18%  

-5,23%  

-17,45%  

58,50%  

133,30%  

0,00%

  

-19,36%  

10,54%  

12,78%  

-18,82%  

16,52%  

37,65%  

-12,92%  

-9,74%  

-14,59%  

-42,24%  

0,15%  

-58,03%  

-33,01%  

-74,23%  

-42,71%  

0,00%  

0,00%

  

0,00%

  

-236,27%

  

-236,27%

  

20,11%  

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   

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 
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Valores expressos em R$ mil

ANEXO 6: DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 

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)

20112012 VARIAÇÃO

1.653  

4.348  

4.348  

964  

2.845  

233  

273  

34

  

-4.016  

-2.386  

0  

-2.386  

-993  

-29  

-108  

-693  

-454  

-51  

-59  

-1.630  

0  

-1.630  

-999  

-19  

-95  

-344  

-173  

0  

0

  

0

  

332

  

332

  

1.985  

-12,86%  

-8,18%  

-8,18%  

-5,23%  

-17,45%  

58,50%  

133,30%  

0,00%

  

-19,36%  

10,54%  

0,00%  

10,54%  

12,78%  

-18,82%  

16,52%  

37,65%  

-12,92%  

-9,74%  

-14,59%  

-42,24%  

0,00%  

-42,24%  

0,15%  

-58,03%  

-33,01%  

-74,23%  

-42,71%  

0,00%  

0,00%

  

0,00%

  

-236,27%

  

-236,27%

  

20,11%   

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   
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Valores expressos em R$ mil

ANEXO 7: DEMONSTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 

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

20112012 VARIAÇÃO

322.125  

322.125  

36.449  

36.449  

285.676  

285.676  

123.900  

161.776  

26,54%

26,54%

15,06%

15,06%

28,17%

28,17%

28,68%

27,78%

254.570  

254.570  

31.677  

31.677  

222.893  

222.893  

96.284  

126.609  
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(Em milhares de reais)

ANEXO 8: NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis referentes ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2012

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SEBRAE PREVIDÊNCIA

O Sebrae Previdência - Instituto Sebrae de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar. A Portaria nº 16, de 2 de fevereiro de 2004, aprovou a sua constituição e autorizou o seu 
funcionamento, tendo como base o inciso I do art. 33, combinado com o art. 74, ambos da Lei 
Complementar nº 109, e inciso IV do art. 11 do Decreto nº 4.818, de 26 de agosto de 2003.

Nosso Instituto é constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de personalidade jurídica de 
direito privado, criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

As Unidades que compõem o Sistema Sebrae e a ABASE - Associação Brasileira dos Sebraes Estaduais, 
mediante a celebração dos respectivos Convênios de Adesão, são Patrocinadoras do Plano SEBRAEPREV, 
além do próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA.

As atividades foram iniciadas com o objetivo de complementar os benefícios concedidos pela previdência 
social mediante administração do Plano SEBRAEPREV.

As entidades fechadas de previdência complementar, como o SEBRAE PREVIDÊNCIA, são regulamentadas 
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e fiscalizadas pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Esses dois órgãos são vinculados ao Ministério da 
Previdência Social.

Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e para o seu funciona-
mento operacional provêm de contribuições das Patrocinadoras, dos participantes e dos rendimentos 
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.

2. PATROCINADORES, PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E BENEFICIÁRIOS 

São Patrocinadores as pessoas jurídicas assim admitidas nos Planos de Benefícios administrados pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Convênio de Adesão, devidamente aprovado pelo órgão oficial 
competente, cujos termos e condições não devem conflitar com os princípios e as disposições deste 
Estatuto, observado o disposto na legislação aplicável.

São Instituidoras as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, admitidas nos Planos de 
Benefícios administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Convênio de Adesão, devidamente 
aprovado pelo órgão oficial competente, cujos termos e condições não devem conflitar com os princípios e 
as disposições deste Estatuto, observado o disposto na legislação aplicável.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE Nacional é o Patrocinador Fundador, 
no âmbito do SEBRAE PREVIDÊNCIA, para todos os efeitos deste Estatuto.

São Participantes as pessoas físicas assim admitidas nos Planos de Benefícios administrados pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, por meio de Termo de Adesão, conforme disposto nos respectivos Regulamentos 
Específicos.
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São Assistidos os Participantes ou seus Beneficiários em gozo de benefícios de prestação continuada 
concedidos por Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.

São Beneficiárias as pessoas físicas indicadas pelo Participante para gozarem de benefício de prestação 
continuada assegurado por Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, conforme 
disposto nos respectivos Regulamentos Específicos.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas e foram elaboradas de acordo com as normas 
contábeis específicas do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério da Previdência Social (MPS).

Por constituírem as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) um segmento econômico 
específico, a contabilidade está suportada por um plano de contas e demonstrações contábeis especiais 
descritos na Resolução CNPC nº 8, de 16 de dezembro de 2011, complementada pela Instrução nº 34, de 24 
de setembro de 2009. Esta última estabelece os procedimentos que deverão ser observados, bem como a 
função e o funcionamento das contas.

Quando aplicável, são observadas, ainda, as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), além dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC).

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.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA em 
27 de março de 2013. 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

A. Base 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.

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão 
sendo aplicadas de modo uniforme em relação ao exercício anterior, salvo disposição em contrário.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação de políticas contábeis, 
incluindo expectativas de eventos futuros que acredita serem razoáveis de acordo com as circunstânci-
as. No futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e premissas, e os valores definitivos 
dessas estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação.

As principais mensurações patrimoniais que utilizam estimativas ou julgamentos por parte da 
Administração compreendem as provisões matemáticas, bem como outras estimativas relacionadas à 
redução ao valor recuperável dos ativos (Depreciações e Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa).

B. Gestão dos investimentos
O Instituto adota na Gestão dos Investimentos a estrutura denominada Unifundo, situação que caracte-
riza a gestão compartilhada dos investimentos, implicando a existência de solidariedade na aplicação dos 
recursos. As despesas administrativas são contabilizadas no balancete do Plano de Gestão Administrativa 
(PGA).
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Os títulos de renda fixa do Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa (PGA) estão classifica-
dos na categoria “títulos para negociação”, avaliados a mercado.

Quando aplicável, 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 à do balanço, na Bolsa de Valores em que a ação tenha alcançado 
maior liquidez.

Quando aplicável, 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 fundos de investimentos são reconhecidos pelo valor de aquisição, incluindo, quando for o caso, 
taxas e emolumentos e estão avaliados e apresentados pelo valor das quotas desses fundos, na data do 
balanço.

Os ativos que compõem os fundos de investimentos cotados ou não em mercado ativo estão submeti-
dos às normas estabelecidas pela CVM, e podem ser precificados mediante técnicas de avaliação.

C. Operações com participantes
As operações com participantes correspondem a empréstimos simples e seus saldos incluem o princi-
pal atualizado monetariamente, descontadas as amortizações referentes às prestações pagas, e acresci-
do das prestações a receber, além dos juros.

D. Ativo imobilizado
A depreciação dos bens classificados no Ativo Imobilizado, utilizados no desempenho das atividades do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA (computadores, periféricos, máquinas e equipamentos, e móveis e utensílios) 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. Abaixo estão 
demonstrados os percentuais das taxas de depreciações e amortizações utilizadas:

Imobilizado 

Computadores e periféricos

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

 

Diferido

 Desenvolvimento e implantação de sistemas

20112012

50%

20%

10%

  

 

20%

50%

20%

10%

 

 

20%

E. Ativo diferido
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 amortização, 
não sendo permitida a inclusão de novos valores no referido grupo contábil.

F. Provisão de férias, 13º salário e encargos incidentes
As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de um terço, e o 13º salário são provisionados 
no PGA segundo sua competência, acrescidos dos encargos sociais.

G. Gestão Administrativa
O registro contábil dos recursos destinados pelo plano de benefícios SEBRAEPREV para o plano de 
gestão administrativa foi realizado obedecendo às fontes de custeio para sua cobertura previstas no 
CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, e no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa aprovado 
pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.
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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. 

H. Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é constituído por ativo, passivo e patrimônio social, sendo: (i) o ativo 

compreende 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 administrativa 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. 

I. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Consolidada (DMPS)
A Demonstração das Mutações 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 pelo Instituto. Seus valores estão 

expressos em moeda das respectivas datas e incluem:

saldo do patrimônio social no início do exercício;
adições do patrimônio social;
deduções do patrimônio social;
acréscimos e decréscimos do patrimônio social; 
operações transitórias do patrimônio social; 
saldo do patrimônio social no final do exercício.

J. Demonstração do Ativo Líquido (DAL)
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.

K. Demonstração das Mutações do Ativo Líquido (DMAL)
A Demonstração das Mutações 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 

constituições de fundos. 

L. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA)
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, as despesas administrativas, segregadas por administrações previdencial, as de investimentos, a 

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

reversão do fundo administrativo no exercício.
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M. Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano (DOAP)
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 a Conceder, no exercício a que se referir.

5. GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS

A gestão dos riscos corporativos do SEBRAE PREVIDÊNCIA fundamenta-se em estrutura funcional clara e 

aderente aos objetivos do Instituto, com atribuição de responsabilidades e segregação de funções 

formalmente estabelecidas, minimizando a possibilidade de potenciais conflitos de interesses. As 

metodologias utilizadas têm como base teorias e modelos consolidados, observadas as peculiaridades do 

segmento de previdência complementar.

A Administração entende que os controles complementares existentes no ambiente de controles internos 

do Instituto são eficazes no sentido de mitigar os principais riscos operacionais existentes.

A. Gestão de Investimentos
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. Como 

forma de monitorar a gestão dos investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA possui uma Diretoria de 

Administração e Investimentos e, adicionalmente, o Instituto contratou a “RiskOffice”, que efetua 

periodicamente a avaliação de riscos relacionados aos recursos garantidores.

A custódia é realizada pelo Banco Itaú, responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos 

relativos às operações de renda fixa e variável, conforme determina a Resolução nº 3.792/09 do 

Conselho Monetário Nacional.

B. Provisões Matemáticas
As reavaliações atuariais do plano de benefícios e os resultados que estão refletidos no balanço 

patrimonial foram realizadas pela “Gama Consultores Associados Ltda”. Ademais, o Instituto possui uma 

Diretoria de Seguridade que é responsável pelo acompanhamento e pela revisão das reavaliações 

atuariais e pelas melhores práticas em relação às premissas atuariais.  

6. DISPONIBILIDADES

Estão registrados os recursos do fundo fixo de caixa para cobertura de pequenas despesas administrativas 

do Instituto e as contas-correntes bancárias:

Caixa (Fundo Fixo)

Contas Bancárias (Banco do Brasil S.A.)

20112012

1

3.223
 

3.224

1

1.591
 

1.592

Patrocinadores

Participantes

20112012

15

55
 

70

246

340
 

586

7. REALIZÁVEL

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

dezembro apresentava o saldo de R$ 70 mil (R$ 586 mil em 2011):
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7.2. Gestão administrativa
Estão registrados os valores a receber inerentes às atividades da Gestão Administrativa do Instituto. Em 

31 de dezembro, apresentava o saldo de R$ 57 mil (R$ 117 mil em 2011):

7.3. Gestão de investimentos
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 2011 e 2012.

Contribuições para custeio a receber

Adiantamento de férias a empregados

20112012

4

53
 

57

25

92
 

117

20112012

347.361

329.259

18.102

17.330

 

364.691

 

 

2.062

1.955

107

 

2.062

 

366.753

289.484

268.151

21.332

9.743

 

299.227

 

 

1.635

1.515

121

 

1.635

 

300.862

Plano SEBRAEPREV

Fundos de Investimento

Renda Fixa

Renda Variável

Empréstimos

    

Subtotal

Plano de Gestão Administrativa (PGA)

Fundos de Investimento

Renda Fixa

Renda Variável

  

Subtotal

Total

20112012

23

5

48

 

76

 

 

24

 

24

 

100

11

9

51

 

71

 

 

41

 

41

 

112

Imobilizado

Computadores e periféricos

Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios

   

Subtotal

  

Diferido

Desenvolvimento e implantação de sistemas

  

Subtotal

   

Total

8. ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente registra o valor contábil de bens e direitos imobilizados, intangíveis e diferidos. Em 31 

de dezembro, apresentava o saldo de R$ 101 (R$ 112 em 2011):

9. EXIGÍVEL OPERACIONAL

9.1. Gestão previdencial
Constitui-se de: (i) obrigações relativas à folha de pagamentos de benefícios previdenciários dos 

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

Patrocinadoras em exercícios anteriores e que estão sendo compensados mensalmente pelo 

abatimento das contribuições patronais.
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20112012

294

7

2

 

303

 

 

103

151

 

254

 

 

176

 

176

 

733

254

10

-

 

264

 

 

93

25

 

118

 

 

1.873

 

1.873

 

2.255

Benefícios a pagar

Aposentadorias

Pensões

Resgate de contribuições

   

Subtotal

   

Impostos

IRRF - Benefícios

IRRF - Resgates

   

Subtotal

   

Adiantamentos

Recursos antecipados

   

Subtotal

   

Total

20112012

201

104

1

 

306

 

 

30

1

4

13

 

48

 

354

185

51

-

 

236

 

 

27

2

3

23

 

55

 

291

Contas a pagar

Pessoal

Serviço de terceiros

Despesas gerais

   

Subtotal

    

Impostos

IRRF - Folha

IRRF - Fornecedores

CSLL/PIS/COFINS Fornecedores

Outras exigibilidades

  

Subtotal

  

Total

9.2. Gestão Administrativa
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.
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10. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

Conforme manifestação da Assessoria Jurídica do Instituto, em 31 de dezembro de 2012, não existem 

demandas judiciais de responsabilidade do Instituto que possam gerar desembolso em função de decisão 

judicial desfavorável.

11. PROVISÕES MATEMÁTICAS

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

de benefícios, e os resultados estão refletidos no balanço patrimonial, conforme quadro comparativo 

apresentado a seguir:

20112012

36.449

 34.950

242

1.257

 

222.893 

123.900

161.776

 

285.676

31.677 

30.233

242

1.202

 

222.893 

96.284

126.609

 

254.570

Provisões Matemáticas
   
Benefícios Concedidos  

Aposentadorias Programadas

Aposentadorias por Invalidez

Pensões

  

Benefícios a Conceder

Saldo de Contas – Patrocinadoras

Saldo de Contas – Participantes

  

Total

Hipóteses e premissas atuariais
Para avaliação atuarial do exercício de 2012, foram utilizadas as seguintes hipóteses e premissas 
atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Gama Consultores Associados:

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL DE 2011 AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL DE 2012

Não aplicável

Não aplicável (2)

Não aplicável

3,50% das Contribuições Básicas de 
Participantes e Patrocinadoras

1,20% dos Recursos Garantidores

Não aplicável

Não aplicável

ITEM

Taxa de Juros Técnicos (1)

Crescimento Real dos Salários de Participação

Crescimento Real dos Benefícios

Taxa de Carregamento Administrativo

Taxa de Administração

Dos Salários de Participação

Dos Benefícios

Não aplicável

Não aplicável (2)

Não aplicável

3,00% das Contribuições Básicas de 
Participantes e Patrocinadoras

0,80% dos Recursos Garantidores

Não aplicável

Não aplicável

Fator de Capacidade

(1) Taxa de juros não aplicável para fins de avaliação atuarial de fixação das provisões matemáticas nem na determinação dos custos.
(2) Não aplicável, uma vez que a formulação constante na Nota Técnica Atuarial não considera crescimento salarial.

AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL DE 2011 AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL DE 2012

AT - 2000 M & F (1)

UP - 94 M & F (2)

Hunter

Não aplicável

TÁBUA

Mortalidade Geral (3)

Mortalidade de Inválidos (3)

Entrada em Invalidez 

Morbidez

AT - 2000 M & F (1)

UP - 94 M & F (2)

Hunter

Não aplicável

(1) Tábua de mortalidade geral segregada por sexo.
(2) UP-94 composta de 50% do qx da UP-94 Male e 50% do qx da UP-94 Female.

As tábuas biométricas e taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 2012 foram as seguintes, 
comparativamente com aquelas de 2011:
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12. FUNDOS

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

Gama Consultores Associados Ltda. Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, estavam assim compostos:

13. PRINCIPAIS DESDOBRAMENTOS DAS CONTAS DE RESULTADO

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

benefícios de natureza previdenciária.

12.2. Fundo administrativo

20112012

40.371
4.520

 
44.891

41.384
3.048

 
44.432

Fundos - Plano SEBRAEPREV
Fundo de Aporte Inicial do Serviço Passado
Fundo Coletivo Benefício de Risco
   

Total do Programa Previdencial

20112012

 
37.289

 13.541
21.579

2.169
 

450
 

4
 

37.743

 
30.263
 11.068
17.682

1.513
 

1.574
 
-
 

31.844

Adições
   
Correntes

Patrocinadoras
Participantes
Autopatrocinados

   
Portabilidade
  
Outras Adições
  
Total das Adições

(4.787)
 (4.200)

(48)
(539)

 (8.051) 
(8.014)

(37) 

(136) 

(12.974)

20112012

(4.370) 
(4.079)

(33)
(258) 

(7.292) 
(7.255)

(37) 

(1.078)

 (12.740) 

Deduções

Benefícios de Prestação Continuada
Aposentadoria Programada
Invalidez
Pensões

Institutos
Resgate
Portabilidade

Outras Deduções

Subtotal

20112012

1.985

1.985

1.653

1.653

Plano de Gestão Administrativo

 Total do Programa Administrativo

Fundo de aporte inicial do serviço passado
Constituído pelo aporte inicial de serviço passado realizado pelo Patrocinador Fundador, 
correspondente 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.

Fundo coletivo benefício de risco
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 remanescentes 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, acrescidas da 
rentabilidade patrimonial.

É constituído pela diferença entre as receitas, a taxa de administração, o custeio administrativo, a taxa 
de administração de empréstimos, a taxa de carregamento, a remuneração dos recursos e as despesas 
administrativas.

O fundo do programa administrativo será utilizado para a cobertura das despesas administrativas a 
serem realizadas pelo Instituto na administração dos seus planos de benefícios, na forma prevista no seu 
regulamento.
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13.2. Gestão administrativa
A gestão administrativa está relacionada à atividade de registro e controles inerentes à administração 
dos planos de benefícios.

Foram utilizadas as seguintes fontes de custeio: 

Taxa de Administração
Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores dos planos de benefícios.
Taxa de Carregamento 
Percentual incidente sobre as contribuições básicas vertidas pelos Participantes e pelos 

Patrocinadores.
Taxa de administração de Empréstimos
Recursos do Fluxo dos Investimentos no PGA relativo à taxa de administração de empréstimos 

concedidos a Participantes, Assistidos e Autopatrocinados.

Abaixo os desdobramentos das principais receitas:

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

20112012

Receitas
    
Correntes

Patrocinadoras
Participantes
Remuneração das contribuições em atraso

   
Custeio administrativo
  
Taxa de administração de empréstimos
  
Outras receitas
  
Total das receitas

964
 458
506

-
 

2.845
 

233
 

34
 

4.076

1.017 
480
537

3
 

3.446
 

147
 

6
 

4.619

20112012

Despesas
   
Gestão previdencial

Pessoal e encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e estadias
Serviço de terceiros
Despesas gerais
Depreciações e amortizações
Outras despesas

   
Investimentos

Pessoal e encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e estadias
Serviço de terceiros
Despesas gerais

  
Total de despesas

(2.386) 
(991)

(30)
(108)
(693)
(454)

(51)
(59)

 
(1.630) 

(999)
(19)
(95)

(344)
(173)

 
(4.016)

(2.159)
(881)

(36)
(92)

(503)
(521)

(57)
(69)

 
(2.821) 

(998)
(44)

(142)
(1.336)

(301)
 

(4.980)

Abaixo os desdobramentos das principais despesas:

20112012

-

-

-

126.969 

99.882

24.775

2.312

 

126.969

3.579

1.559

9.876

107.910 

39.520

68.390

1.258

 

124.182

Rendas/Variações Positivas
     
Títulos Públicos

Créditos Privados e Depósitos

Ações

Fundos de Investimento

  Renda Fixa

  Renda Variável

  Empréstimos e Financiamentos

   

Total de variações positivas

-

-

(79.409) 

(56.411)

(22.976)

(22)

 

(79.409)

20112012

(757)

(12.940)

(86.953) 

(14.781)

(72.172)

(26)

 

(100.676)

Rendas/Variações Negativas

Títulos Públicos

Ações

Fundos de Investimento

Renda Fixa

Renda Variável

Relacionados com o Disponível

    

Total das variações negativas



14. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS

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

operações de caráter administrativo (Gestão Administrativa).

15. PARTES RELACIONADAS

15.1. Patrocinadora
Não existem transações com a patrocinadora, ativas ou passivas que não estejam registradas nas 

demonstrações financeiras.

15.2. Remuneração da administração
A seguir, os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal da administração 

(Diretoria Executiva e órgãos colegiados) em conformidade com o que determina a Resolução CFC nº 

1.297/10:

16. GOVERNANÇA CORPORATIVA

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, implementou mais alguns itens no exercício de 2012, tais como: Norma de Continuidade de Negócios 

e Rotinas de Contingência.

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 parte de um 

processo evolutivo da Administração. 

17. EVENTOS SUBSEQUENTES

O SEBRAE PREVIDÊNCIA, a partir de 08 de março de 2013, alterou sua sede para a SEPN Quadra 515, 

Bloco C, Loja 32, 1° andar em Brasília (DF).
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20112012

Descrição

Benefícios de curto prazo¹
Benefícios pós-emprego²

Total

1.202
35

 
1.237

1.164
35

 
1.199

¹Considera remuneração e encargos
²Contribuição patronal para o plano de benefícios
³Inclui a quarentena paga aos ex-diretores.

Edjair de Siqueira Alves
Diretor –Presidente

George Alberto C. G. Mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de Lima Leal e Souza
Contadora - CRC 20.359/DF 
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ANEXO 9: PARECER ATUARIAL
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ANEXO 10: PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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ANEXO 12: RESOLUÇÃO DO CONSELHO FISCAL
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ANEXO 11: RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
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