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Paulo Barreto de Manso Cabral - Presidente do Conselho Deliberativo 

Foram três anos focados na busca de melhorias para o Plano SEBRAEPREV e para o Instituto 
em todas as áreas, sempre evidenciando a transparência na procura pelos melhores resultados. 
Realizamos a revisão do Regulamento do Plano, Estatuto  e dos Regimento Internos. Também 
reestruturamos a equipe interna, com uma Diretoria formado por profissionais do mercado, 
com dedicação exclusiva e devidamente Certificada, além de preparar os técnicos com um 
programa capacitação à altura dos novos desafios da Entidade. Um dos maiores orgulhos da 
gestão foi a concretização do Programa Planejar, que une todos os nossos esforços em oferecer 
uma educação financeira e previdenciária de qualidade aos Participantes e suas famílias.

José Alaor Bernardes - Vice-Presidente do Conselho Deliberativo

Essa Gestão foi importantíssima para a consolidação do Instituto SEBRAEPREV, face as 
providências que criaram os documentos constitutivos e de controle que deram uma fisionomia 
clara ao nosso SEBRAEPREV, gerando conforto e segurança ao Assistido, além de criar normas, 

indicando modus operandi seguro e com toda a clareza para seus dirigentes. Estão, portanto, de 
parabéns os Patrocinadores, os Assistidos e os Dirigentes pelo sucesso nessa brilhante 

caminhada. Esse legado será sempre a bússola de todos para um futuro seguro e previdente. 

George Mota - Diretor de Administração e Investimentos 

Nos fundos de pensão, em que envolve o futuro de muita gente, temos que trabalhar com 
dois patamares: rentabilidade e segurança, principalmente segurança. Às vezes no mercado 

aparecem opções mais rentáveis de investimento, mas isso embute um risco, 
que os fundos de pensão não devem correr.

Edjair de Siqueira - Diretor-presidente

A gestão do Instituto está fundamentada nas melhores práticas de governança e 
permanentemente focada no interesse de seus Participantes e Assistidos. Esperamos um futuro 
promissor para o SEBRAE PREVIDÊNCIA, em função do nosso compromisso com a missão que é 
de administrar os recursos previdenciários com segurança e rentabilidade, de forma socialmente 
responsável, contribuindo para melhor qualidade de vida de seus todos os Participantes

Nilton Cesar da Silva - Diretor de Seguridade

Chegamos ao final desses três anos com uma mudança no foco de nossas visitas às 
Patrocinadoras. Antes, os eventos objetivavam aumentar o número de Participantes do Plano 
SEBRAEPREV. Hoje, mais que realizar campanha de adesão, os eventos objetivam informar, 
instruir e orientar os Participantes, e se possível, seus familiares, quanto ao poder do 
planejamento financeiro como elemento fundamental para se chegar a uma aposentadoria bem 
sucedida. Educação financeira e previdenciária será o foco para o próximo ano.

Airton Gonçalves Junior - Presidente do Conselho Fiscal 

Os resultados do SEBRAE PREVIDÊNCIA nesses três anos refletem resultados que asseguram 
que as definições das políticas e diretrizes da Entidade estão presentes nas operações do dia 

a dia. Os indicadores sinalizam segurança e tranquilidade de uma gestão eficaz



O SEBRAEPREV obteve importantes avanços no período 2009-2011. Ampliou a base de Participantes, levando 

o benefício da previdência complementar a um maior número de colaboradores do Sistema SEBRAE. Além 

disso, a gestão tem se tornada cada vez mais eficiente, cumprindo de forma louvável os requisitos legais, com 

transparência, agilidade nas informações e qualidade de atendimento.

Senti-me muito seguro atuando como no Conselho Fiscal do SEBRAEPREV nesta Gestão 2009-2011. O corpo 

técnico de gestores dos nossos recursos financeiros são de excelência profissional! Sempre estiveram abertos 

para os processos de feedback e aprimoramento. Desejo que os nossos conselheiros titulares na gestão 2012-

2014 tenham esta mesma segurança e receptividade que identifiquei nestes profissionais. 

 
A governança do SEBRAEPREV no período 2009-2011 foi muito exitosa. Uma gestão que atuou de forma 

estruturante e estratégica. Estratégica porque pôde superar crises e manter um desempenho superior às 

expectativas. Estruturante nos trabalhos realizados na atualização do Estatuto Social e do Regimento Interno e 

no mapeamento e gestão dos principais processos do SEBRAEPREV. É com muita alegria que vejo o período 

em que participei do Conselho, uma construção diária e que envolveu muitas pessoas importantes para essa 

iniciativa. O sucesso do Plano representa o trabalho de muitos colaboradores e dirigentes em todo o Sistema.

Não obstante a crise econômica internacional, com reflexos em nossa economia, conseguimos, através de uma 

gestão firme, eficiente e participativa, manter nosso rumo, apresentando resultados bastante significativos no 

período 2009/2011.

Os resultados alcançados até agora mostram que estamos no caminho certo. Hoje temos uma previdência 

consolidada no país, que nos motiva ainda mais a trabalhar de forma efetiva para administrar os recursos com 

segurança e rentabilidade.

Sem dúvidas destacaria neste período os avanços no processo de consolidação de uma gestão profissionalizada 

que vai ao encontro dos anseios de seus Participantes e Assistidos, de uma instituição forte, acreditada, pronta 

para consolidar uma trajetória de crescimento no mercado. 

 Nos últimos três anos, tive a oportunidade de conhecer com profundidade a gestão do SEBRAEPREV. A gestão 

da previdência privada dos funcionários do Sistema Sebrae tem a eficiência como marca registrada.  A 

implantação da gestão por processos foi, sem dúvida, a mais recente, e acertada, iniciativa para garantir a 

eficiência operacional. Garantir o retorno e a liquidez dos investimentos dos associados é também um desafio 

permanente, cumprido com sucesso, graças a aplicações e movimentações bem-sucedidas.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA é o futuro em nossas mãos. Na atual gestão consolida-se um processo complexo e 

duradouro que se define em um compromisso e uma nova cultura de trabalhar de forma inteligente para 

garantir um futuro melhor.

Carlos von Sohsten, Vice-presidente do Conselho Fiscal

Paulo Eduardo Stabile de Arruda, titular do Conselho Fiscal

Etel Tomaz, titular do Conselho Deliberativo

Julio Cesar Monteiro de Barros Reche, titular do Conselho Deliberativo

Paulo Henrique Ferreira Massuia, suplente do Conselho Deliberativo 

José Oswaldo de Barros Lima Ramos, suplente do Conselho Deliberativo 

Vitor Roberto Tioqueta, suplente do Conselho Deliberativo

Marcondes da Silva Cândido, suplente do Conselho Deliberativo



Mês Patrocinados Autopatrocínio BPD Assistidos Total % Adesão Crescimento

80,95%

83,82%

85,74%

89,63%

-

2,87%

1,92%

3,89%

4.077

4.594

5.190

5.837

42

56

67

78

29

115

122

154

121

184

204

263

3.885

4.239

4.797

5.342

dez/08

dez/09

dez/10

out/11

Portabilidade 
(período 01/2009 a 10/2011)

QTD Valor portado

51 R$ 2.960.874,46

Portabilidade 
de entrada

21 R$ 475.871,37

QTD Valor portadoPortabilidade 
de saída

Folha de benefício de out/11

Menor benefício

Benefício médio

Maior benefício

R$ 307.483,64

R$ 648,25

R$ 3.942,10

R$ 14.471,56

Novembro de 2011

Pensão por Morte

Aposentaria Antecipada

Aposentadoria Normal

Aposentadoria por Invalidez

Volume da Carteira de Investimentos

Benefícios de prestação continuada
(outubro/2011)

300 milhões

3

41

33

1

2009 2010 2011 Total

17

3.816

5.472

910

4.579

6.566

121

5.953

8.536 

1.048

14.348

20.575

Total de atendimentos presenciais

Total de teleatendimentos

Total de atendimentos através de e-mail

Central de atendimento

Números do
SEBRAEPREV

Paulo Barretto de Manso Cabral 

José Alaor Bernardes

José Ricardo Mendes Guedes

Nelson Rocha
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Etel Tomaz

Vitor Roberto Tioqueta

Leide Garcia Novaes Katayama

José Sérgio Schimitt Figliero 

Paulo Henrique Ferreira Massuia 

Maria Filomena Martins Paulos

Adilson Ferreira dos Santos

Marcondes da Silva Candido

Leonardo Bosco Mattar Altoe
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Evolução da Governança

2010

2011

2009
►
►
►

Implementação do Empréstimo 
Alteração do Regulamento
Cadastros atualizados

2º Ciclo do Planejamento Estratégico

Desenvolvimento de novos planos

Atualização cadastral

Eleição de novos Conselheiros

Monitoramento da Estratégia

Monitoramento de riscos e 

controles internos

Mapeamento de processos

Planejar - Programa de Educação

Financeira e Previdenciária

►

►

►

►

►

►

►

►

8 Empregados

 1 Estagiário
 3 Diretores

►
►
►

Certificação de Diretores e Conselheiros
Revisão do Estatuto
SEBRAE PREVIDÊNCIA tem novo diretor-presidente

8 Empregados
 3 Diretores

8 Empregados
3 Diretores

Nesses três anos de Gestão, foram muitos os desafios 

enfrentados. Mas, principalmente,também foi possível 

contabilizar numerosas conquistas, graças ao trabalho e 

dedicação pautados pela excelência no atendimento aos 

interesses e necessidades de nossos Participantes e 

Patrocinadores. Encerramos esse período com a 

consciência de que ainda há muito a ser feito. 

Porém, com a certeza de que as sementes foram 

lançadas. A partir de agora, você acompanha 

um resumo dos principais projetos e 

realizações do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

em 2009, 2010 e 2011. Boa leitura!

apresentação

►Atualização do Regimento interno

►Mais opções de empréstimos

►Participação no 32º Congresso da ABRAPP

►IV Oficina para Representantes

►Carteira de Investimentos

►Pesquisa mostra satisfação de Participantes

►Capacitação dos colaboradores

►Concurso em homenagem aos aposentados

►Comunicação 

►Tecnologia da Informação e Comunicação



Nesse ano o Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE aprovou importante proposta 

de alteração no Plano SEBRAEPREV. Foi a primeira atualização do Regulamento desde a 

sua criação. Teve como objetivo a atualização e adequação aos novos desafios da 

Instituição, tais como possibilitar a  implantação da opção de perfis de investimentos e 

permitir a complementariedade da redação de alguns artigos. Além disso, foi possível 

flexibilizar as regras para permitir uma nova oportunidade de adesão ao Serviço Passado 

para aqueles colaboradores que por algum motivo não o fizeram. Tal modificação foi 

fruto de exaustivos estudos e análises de viabilidade realizados conjuntamente pelos 

Conselhos e Diretorias, particularmente da Diretoria de Seguridade, em parceria com o 

SEBRAE Nacional, onde foi realizado revisão, junto às Patrocinadoras, revisão de todas 

as informações cadastrais que serviram de base para o dimensionamento atualizado do 

Valor de Serviço Passado. Significou também o resgate de um compromisso do diretor-

presidente do SEBRAE Paulo Okamotto com vários colaboradores do sistema que 

reivindicavam uma revisão desse tipo. 

Implementação do Empréstimo
para Participantes
No mês de junho de 2009 o Conselho Deliberativo do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA aprovou a proposta de implementação do programa 

de empréstimos a Participantes. Além do objetivo de atender às 

necessidades financeiras dos Participantes, o programa foi criado 

como uma alternativa de diversificação da carteira de investimentos, 

com rentabilidade garantida e baixo risco. É uma opção de investimento 

lucrativa para Plano e Participante, já que a adesão ao empréstimo gera 

recursos e fundos para o Instituto do qual o próprio Participante faz parte, 

gerando assim lucro duas vezes para ambos.

2009
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Alteração do Regulamento



Cadastros atualizados
De novembro de 2008 a fevereiro de 2009 o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou uma campanha para 

recadastrar todos os Participantes, processo importante não apenas para cumprimento de uma 

exigência legal do Ministério da Previdência, mas também para que a entidade pudesse dispor de 

informações corretas e atualizadas. A atualização dos dados cadastrais serviu também para que 

fosse dimensionado o impacto financeiro das alterações do Regulamento. O SEBRAE PREVI-

DÊNCIA ressalta a importância de os Participantes manterem seus dados sempre atuais, pois assim 

garantem maior agilidade na comunicação, no atendimento e nos processos de concessão de 

benefícios, entre outras vantagens. 
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Revisão do Estatuto
Em 2010, após revisão, foram aprovadas alterações no Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA. As 

mudanças tiveram como objetivo principal adequar o documento às alterações da legislação, 

possibilitando a administração de novos planos de benefícios (inclusive planos instituídos), a 

exclusão das disposições transitórias quando da implantação do Instituto e a vedação aos membros 

da Diretoria Executiva do exercício  simultâneo nas Patrocinadoras e Instituidoras, em prol de uma 

maior profissionalização e da dedicação exclusiva dos dirigentes, e adesão do 30º Patrocinador do 

Plano SEBRAEPREV, o próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

20
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Certificação de Diretores e Conselheiros
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 exercí-

cio 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 por meio do Programa de Educação Continuada (PEC) ou através da 

realização de novo exame. 

T

A certifi-

cação é cada vez mais respeitada dentro das entidades fechadas de previdência comple-

mentar. Além de aperfeiçoar a administração dos recursos de Participantes e Patro-

cinadoras, a certificação eleva a entidade a um novo patamar de reconhecimento técnico. 

odos os membros da diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, além do presidente e vice do 

Conselho Deliberativo, já são certificados pelo ICSS. A meta da entidade é certificar 

também todos os titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal até o final de 2013. 

ICSSICSS
INSTITUTO DE

CERTIFICAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE 

SEGURIDADE SOCIAL



SEBRAE PREVIDÊNCIA tem novo diretor-presidente

No dia 10 de novembro de 2010, o 

Conselho Deliberativo, em reunião 

extraordinária, elegeu Edjair de 

Siqueira Alves como o novo diretor-

presidente do fundo de pensão. Até 

então, Edjair era presidente do 

Conselho desde 2006. A deliberação foi 

realizada após o pedido de afastamen-

to do ex-diretor Evandro Nascimento, 

em cumprimento às exigências legais 

do novo Estatuto, que impede o 

exercício de atividade simultânea em 

Patrocinadores e Instituidores. 

Evandro esteve à frente da diretoria da entidade desde março de 2006. Ao deixar o cargo de 

diretor-presidente, que exerceu durante quase cinco anos, Evandro falou sobre as perspecti-

vas do Plano. “O SEBRAEPREV tem excelente governança, equipe técnica qualificada, toda 

recrutada no mercado, é dirigido por seus próprios Participantes, o que lhe garante não 

desviar-se nunca dos objetivos. E tem uma marca poderosa, a marca SEBRAE, que lhe dá 

uma enorme garantia de solidez e perenidade. Isso proporciona permanente atratividade e 

permite que as pessoas tenham a certeza de que no SEBRAEPREV podem depositar seus 

sonhos de futuro, porque eles serão resgatados em sua totalidade”.  Sua gestão contabilizou 

muitos resultados positivos - dentre eles, o crescimento do número de Participantes e o 

aumento significativo do patrimônio do Plano.

A experiência de Edjair na área de previdência complementar começou na Fundação 

CHESF de Assistência e Seguridade Social. Como secretário-geral do SEBRAE, em 1999, 

participou ativamente decisões voltadas à criação de um plano de previdência comple-

mentar. Atua como membro do Conselho Fiscal da Brasilprev desde 2001. Outra função 

exercida foi a de Membro Titular do Conselho Deliberativo de Implantação do Plano 

SEBRAEPREV. Em dezembro de 2005 foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo após reeleito para o segundo mandato. Em 2010 recebeu a 

certificação do Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social - ICSS. 

Na mesma reunião, a presidência do Conselho Deliberativo foi assumida pelo então vice, 

Paulo Barreto Manso Cabral.  
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Da direita para a esquerda: Paulo Barreto Manso Cabral, 
presidente do Conselho Deliberativo,  Edjair de Siqueira 

Alves e Evandro Nascimento, respectivamente, o atual e
o antigo diretor-presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 



10                                                            Relatório Gestão 2009-2011 SEBRAE PREVIDÊNCIA

2011
2º Ciclo do Planejamento Estratégico
Qualquer organização que se preocupe efetivamente com a sustentabilidade de seus negócios e 

serviços precisa dar muita atenção ao seu planejamento. Este fator é ainda mais importante para 

entidades que se dedicam à área previdenciária, já que os ciclos de vida de seus produtos são longos 

e sujeitos a complexas e diversificadas variáveis. Por esta razão, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou o 

2º Ciclo do Planejamento Estratégico, desta vez com o horizonte até 2014dando continuidade a sua 

trajetória de desenvolvimento institucional. Esforços importantes foram efetivados com o propó-

sito de se pensar no futuro da entidade a partir do entendimento claro de seu presente e de uma 

avaliação criteriosa de seu passado recente. O Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva, com o 

apoio de seus colaboradores internos e externos, dedicaram-se ao máximo nesse momento de 

avaliação e decisão. Todos aqueles que interagem e participam da vida do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

tiveram oportunidade de participar da construção desse processo, o que serviu de auxílio para a 

avaliação dos serviços e produtos oferecidos, além de sugestões para novas ações. 



Desenvolvimento de novos planos

►Plano para dependentes: O SEBRAE PREVIDÊNCIA, em parceria com a 

Federação Nacional das Associações do SEBRAE (FENASEBRAE), realizou pesquisa para saber o 

grau de interesse dos empregados do Sistema em contratar um plano de previdência privada para 

os seus familiares e dependentes. Ao total, 1.606 Participantes distribuídos entre todos os estados 

responderam à pesquisa através do site do SEBRAE. Desse universo, 1.430 declararam-se 

interessados, sendo que 49,25% afirmou ter alto interesse em contratar um plano para seus 

dependentes. Apenas 5,04% respondeu negativamente. Um total de 1.344 pessoas informou que 

atualmente não possui plano de previdência privada para seus dependentes, enquanto 262 respon-

deram que já estavam fazendo este investimento. 

O Plano de Benefícios de Contribuição Definida destinado a filhos e dependentes dos Participantes 

pretende oferecer algumas vantagens e baixo custo de administração em relação aos planos dispo-

níveis no mercado.

►Novos planos empresariais: Foram mantidos entendimentos com diversas 

instituições com o objetivo de desenvolvimento e implementação de plano de previdência para seus 

empregados. Para a efetivação das ações, o SEBRAE PREVIDÊNCIA  segue trabalhando para 

cumprir todas as exigências da Superintendência Nacional de Previdência Complementar  - PREVIC. 
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Atualização cadastral
Dando continuidade a ações anteriores, o SEBRAE PREVIDÊNCIA lançou no mês de 

maio de 2011 a campanha de atualização cadastral. Desta vez, com uma novidade: a 

atualização dos dados passa a ser permanente e efetivada no mês de aniversário dos 

participantes. O procedimento é rápido e simples. No mês do seu aniversário, o partici-

pante receberá, por e-mail, um comunicado para que acesse o site www.sebraeprev.-

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

restrita do site, em “Acesse seu Plano”. O envio do termo, em sua versão impressa, só 

será necessário em caso de alteração (exclusão ou inclusão) de beneficiários. Os partici-

pantes Ativos devem entregar uma via assinada ao Representante Unidade, enquanto os 

Assistidos, Auto-patrocinados e Participantes em BPD devem encaminhar uma via 

assinada ao SEBRAE PREVIDÊNCIA.



12 Relatório da Gestão 2009-2011 SEBRAE PREVIDÊNCIA                                                      

Eleição de novos Conselheiros

Monitoramento da Estratégia 

Em mais um processo marcado pela responsabilidade e transparência na governança corporativa, 

o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou neste ano eleições para a escolha de novos membros dos 

Conselhos Fiscal e Deliberativo, para o mandato 2011/2014. Foi  a oportunidade para Participantes 

e Assistidos exercerem a escolha democrática de seus representantes na entidade, cujas responsa-

bilidades compreendem, entre outras atribuições, definição e fiscalização da política geral de 

administração da entidade. Além dos quatro membros titulares e suplentes eleitos , o Conselho 

Deliberativo é constituído por oito membros, sendo um titular e seu respectivo suplente indicados 

pelo Patrocinador Fundador e três  titulares e seus suplentes indicados pela Assembleia de 

Patrocinadores e Instituidores. Já o Conselho Fiscal é constituído por quatro membros: dois titula-

res e suplentes eleitos diretamente pelos Participantes e Assistidos, mais dois titulares e suplentes 

indicados pela já referida Assembleia. A votação foi realizada através do site do SEBRAEPREV e 

contou  com a disponibilização de um software específico que garantiu a segurança e o bom anda-

mento do pleito. O processo de votação foi auditado por empresa de auditoria independente 

contratada. Participaram do processo 1.825 pessoas que representam 31% do total de Partici-

pantes do Plano SEBRAEPREV.

Com o objetivo de acompanhar a evolução e o 

resultado das ações previstas no Plano de Ação, 

bem como a avaliação das estratégias previstas 

no Planejamento Estratégico 2011/2014, foi 

implementada uma nova sistemática para o 

Monitoramento da Estratégia. Trimes-

tralmente é apresentado aos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal, como forma de 

prestação de contas das principais ações 

do Plano de Ação e avaliação do alinha-

mento às estratégias definidas. O Pla-

nejamento Estratégico do SEBRAE PREVI-

DÊNCIA  tem como diretrizes a sustentabi-

lidade da entidade, a gestão de relaciona-

mentos e o desenvolvimento organizacional. 



Mapeamento de processos
A gestão estratégica de Processos de Negócios é vital no atual cenário de acentuada competitividade no 

novo ambiente do século XXI onde as organizações estão inseridas. Neste contexto, observa-se que a 

abordagem de gestão funcional tradicional enfrenta dificuldades e não consegue mais responder aos 

novos desafios da organização moderna. Por isso, a Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

decidiu investir num método customizado e simples que proporcionasse a participação dos gestores e 

técnicos para reestruturação e redesenho dos Processos de Negócios, tendo como eixo o alinhamento 

entre estratégia, processos, pessoas e tecnologia e de forma substantiva a ampliação das boas práticas 

existentes e necessárias para um fundo de pensão. 

Monitoramento de riscos e controles internos
A Resolução CGPC nº 13/2004 estabeleceu uma série de princípios e regras a serem observados no 

âmbito da gestão, controles internos e governança corporativa das Entidades, com providências de 

adequação claramente definidas. O sistema previdenciário brasileiro vem passando por profundas 

mudanças que exigem uma estrutura de gestão mais transparente e mais segura para o desempenho do 

seu dever, o que requer cada vez mais uma estrutura com foco na gestão integrada de riscos, que 

garanta condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez aos fundos de pensão. Assim, 

desde 2008, o SEBRAE PREVIDÊNCIA vem evoluindo no mapeamento dos riscos de investimento e de 

controles internos, tendo feito sua primeira avaliação geral em 2009/2010 e a segunda avaliação em 

2010/2011. Como consequência do monitoramento, foi elaborado plano de ação em função das reco-

mendações e sugestões levantadas, visando o aperfeiçoamento da governança. 
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Planejar: Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária 

Confira alguns objetivos do PLanejar:

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

acordo com as necessidades dos Participantes e Assistidos e com as normas e procedimentos 

estabelecidos na legislação e no Regulamento e Estatuto da Entidade. Neste sentido, a busca por 

transmitir conhecimentos referentes a finanças sempre foi objetivo do Instituto para que seu 

público pudesse ter condições de compreender melhor tais assuntos e assim planejar o seu futuro 

tomando decisões conscientes. Esse intuito ganha força com a implementação do Programa de 

Educação Financeira e Previdenciária, o Planejar.

 Voltado aos Participantes do Plano SEBRAEPREV e seus familiares, 

empregados das Patrocinadoras e demais públicos do Instituto, o 

Planejar objetiva orientar e ampliar seu conhecimento sobre finanças 

e previdência, além de trabalhar para que mudanças de atitudes e 

hábitos aconteçam. Assuntos como consumo consciente e respon-

sável, prevenção e combate às dívidas, formação de poupança de 

curto e longo prazo, educação financeira infantil, vantagens da 

previdência complementar e finanças pessoais são alguns dos 

temas tratados. As ações são realizadas por meio de informativos 

impressos e eletrônicos, palestras, visitas técnicas, apresentações 

teatrais, atendimento personalizado, vídeos e outros. Em breve 

será lançado o website do programa. 
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►

►

►

►

►

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

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

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

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

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



Participação no 32º Congresso da ABRAPP
A convite da ABRAPP (Associação Brasileira das 

Entidades Fechadas de Previdência Comple-

mentar), o SEBRAE PREVIDÊNCIA esteve 

presente no 32° Congresso Brasileiro dos 

Fundos de Pensão, realizado no mês de setem-

bro, em Florianópolis (SC). Toda a evolução e 

experiência adquirida desde a sua implantação, 

bem como o seu modelo de governança, foram 

apresentados no evento pelo diretor-presi-

dente Edjair de Siqueira Alves, sob o tema 

“Fundos Setoriais como Importante Ferramen-

ta de Fomento: Experiência da Implantação do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA”. 
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*A prestação mensal será calculada 
pela Tabela Price acrescida da Variação 
do IPCA/IBGE de dois meses anteriores 

ao vencimento da prestação. 

Modalidade 
pré-fixada

Prazo máximo de 36 
meses e taxa de 

juros de 1,5%

Modalidade 
*pós-fixada

Prazo máximo de 60 
meses e taxa de juros 

de 1%+IPCA

Taxa de juros

Implantados em nov/09,
foram concedidos 

1.248 

R$11 milhões.
A média mensal é de 

70 operações 
com valor médio de

empréstimos,totalizando

R$5mil

Atualização do Regimento interno
No ano de 2011 o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou a primeira atualizaçao dos Regimentos Internos 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva. A revisão do documento teve como 

principal objetivo a adequação ao Estatuto atualizado em 2010, além de tornar a redação mais 

adequada aos novos desafios da Instituição e ao novo modelo de gestão por processos. 

Empréstimos: mais opções para os Participantes
Com o objetivo de oferecer condições 

ainda mais vantajosas para os Partici-

pantes, mais uma modalidade de 

empréstimo foi lançada, além da pós-

fixada: a pré-fixada. Além de contar com 

duas opções de contratação, a taxa de 

juros também foi reduzida. A pós-fixada 

operava com juros que variavam entre 

1% e 1,5% mensais, atualizados pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). Com as mudanças, a taxa 

mensal caiu para 1%, mantendo o índice 

de atualização monetária. Já a modalida-

de pré-fixada opera com juros de 1,5% ao 

mês e não tem correção monetária. 
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IV Oficina para Representantes 
As oficinas têm o objetivo de capacitar os representantes do Plano SEBRAEPREV quanto 

aos procedimentos e rotinas da operacionalização. Foram realizados dois encontros 

nesta gestão: um em 2010 e outro em 2011. O primeiro teve como temáticas principais as 

alterações do Regulamento do Plano e os direitos e obrigações das Patrocinadoras, bem 

como capacitação em rotinas operacionais. Já o segundo, a IV edição da Oficina,  lançou 

foco na colaboração dos representantes para a construção e consolidação do Programa 

de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA - Planejar.

O encontro de 2011 reuniu mais de 70 pessoas, sendo 44 Representantes de todos os 

Patrocinadores, com a missão de conhecer as regras e responsabilidades operacionais do 

Plano e processos estabelecidos pelo Instituto, fortalecendo uma relação de confiança 

com os públicos envolvidos: Participante, Patrocinadora e SEBRAE PREVIDÊNCIA. Para 

aprimorar o Planejar e deixá-lo em sintonia com as demandas de todas as Patrocina-

doras, a oficina traçou um objetivo: preparar os Representantes para a disseminação das 

ações a serem desenvolvidas. 

O programa está dividido em 23 ações que terão como objetivo geral orientar o público 

relacionado, ampliando o conhecimento sobre orçamento e previdência. Tem seu 

desenvolvimento baseado em três níveis de atuação: informação (fornecimento de 

fatos, dados e conhecimentos específicos), instrução (desenvolvimento das habilidades 

necessárias para a compreensão de termos e conceitos, mediante treinamentos) e 

orientação (provimento de orientações gerais e específicas para melhor uso das informa-

ções e instruções recebidas). 

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

também em Brasília,  lançou foco na colaboração dos 

representantes para a construção e consolidação do Programa 

de Educação Financeira e Previdenciária - Planejar.

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

como principais temas as alterações do Regulamento 

do Plano, aspectos sobre as Patrocinadoras e a 

capacitação em rotinas operacionais. 
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Rentabilidade do Plano SEBRAEPREV Distribuição dos Investimentos

IBOVESPA

Poupança

SEBRAEPREV

Renda fixa atrelada à taxa SELIC

Renda fixa atrelada à inflação

Renda variável

Empréstimos a Participantes
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18,57%

18,16%

3,09%
60,18%

Carteira de Investimentos
Com um volume de investimentos em carteira de R$ 300 milhões, o Plano SEBRAEPREV conta a 

adesão de 90% (10/11) dos empregados do Sistema SEBRAE. Ao longo desses três últimos anos, vem 

registrando uma rentabilidade média anual líquida de 11,26 %. Do total de investimentos, com base 

nos dados fechados até novembro de 2011, 60,18 % estão aportados em renda fixa atrelada à taxa 

Selic; 18,57 % atrelados à inflação; 18,16% em renda variável e 3,09 % em empréstimos a 

Participantes. Anualmente, a política de investimentos é definida em reunião do Conselho 

Deliberativo, com base em cenários econômicos e visão de longo prazo, sempre buscando a melhor 

rentabilidade para os Participantes.

Ao investir os recursos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA busca não só a rentabilidade da aplicação, mas 

também segurança e liquidez. Para que a poupança previdenciária dos Participantes do Plano 

SEBRAEPREV seja atualizada de acordo com o resultado obtido nas aplicações financeiras, utiliza-

se a metodologia de COTA. 

COTA é o índice de atualização utilizado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, que tem como objetivo 

fazer com que as contribuições e benefícios do Plano SEBRAEPREV sejam atualizados de acordo 

com a rentabilidade líquida obtida nas aplicações financeiras.

►
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Credibilidade da entidade

86,6% Ativos

Assistidos91,1%

87% Ativos

Assistidos100%

73,9% Ativos

Assistidos95,6%

Satisfação com o Plano Atendimento e Comunicação

Pesquisa aponta que Participantes estão 
satisfeitos com o SEBRAEPREV
A pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (ABRAPP), em parceria com a consultoria Towers Watson, mostrou que os partici-

pantes do Plano SEBRAEPREV estão satisfeitos com a gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA. A 

pesquisa intitulada “Os Fundos de Pensão na Visão dos Participantes” foi realizada no mês de maio 

de 2011. A pesquisa foi aplicada foi aplicada pela ABRAPP em 62 fundos de pensão distribuídos em 

todo o país. 

Desde sua criação, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem a missão de administrar os recursos previdenciári-

os 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 alguns dos percentuais de satisfação apontados:
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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 a 

segunda edição do concurso Vida de Apo-

sentado. Para concorrer, os aposentados 

deveriam enviar uma frase que melhor repre-

sentasse seu momento de vida. O vencedor foi  

contemplado com uma viagem ao Rio de 

Janeiro para representar a entidade em home-

nagem aos aposentados promovida pela As-

sociação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (ABRAPP), no 

auditório da Academia Brasileira de Letras, 

onde recebe um certificado alusivo à comemo-

ração. O concurso faz parte do conjunto de 

ações promovidas pelo Programa de Educa-

ção Financeira e Previdenciária do SEBRAE-

PREV, o Planejar. 

Capacitação dos 
colaboradores
Na busca pela excelência e pelo atendi-

mento aos novos desafios da Instituição, 

durante os três anos da Gestão 2009-

2011, o SEBRAE PREVIDÊNCIA deu aten-

ção especial à capacitação de seus 

profissionais. Todos os empregados da 

entidade participaram de treinamentos 

oferecidos pelo mercado, enquanto Con-

selheiros e diretores participaram de Con-

gressos e Seminários para troca de experi-

ências e informações. Tais treinamentos 

visam também à preparação dos empre-

gados e Conselheiros para certificação do 

Instituto de Certificação dos Profissionais 

de Seguridade Social - ICSS. 

Fernando Leal, Assistido homenageado em evento da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (ABRAPP) em 2011
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o Para o SEBRAE PREVIDÊNCIA, uma comunicação eficiente é fundamental para o bom 
relacionamento com Participantes, Patrocinadores, empregados do Sistema e demais 
colaboradores. A partir dessa ideia é que durante a Gestão 2009-2011 foram realizadas 
diversas ações no âmbito da comunicação, a fim de que todos os públicos obtivessem 
as informações necessárias para tomar as melhores decisões e para estarem a par de 
tudo o que acontece com a entidade. Confira a seguir algumas dessas atividades.

Com o intuito de informar de maneira simplificada e 

ilustrativa as regras do Plano SEBRAEPREV, a entida-

de lançou o Kit Adesão, dando continuidade a ações 

relacionadas à área de comunicação e de educação 

financeira e previdenciária. O kit - composto por sacola 

tipo ecobag, regulamento, estatuto, cartilha do 

Participante e folder - é entregue aos novos 

Participantes no momento da adesão. A disponibili-

zação desse material de divulgação é essencial para 

que eles fiquem informados acerca de todas as 

vantagens de participar de um plano de previdên-

cia complementar, além de trazer explicações 

importantes sobre o funcionamento do SEBRAE-

PREV. O folder, por exemplo, foi elaborado a partir dos 

questionamentos mais frequentes. O Kit Adesão é, ainda, uma impor-

tante ferramenta de trabalho para os representantes do Plano.

Kit adesão

O SEBRAEPREV Notícias é um informativo trimestral, com 

quatro páginas, que traz informações sobre acões das entida-

des, dicas de qualidade de vida, educação financeira, além de 

demonstrativos e dados importantes sobre o Plano. É uma 

publicação impressa e enviada aos Participantes através dos 

Correios. A primeira edição foi lançada em junho de 2011.  

SEBRAEPREV Notícias
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De forma clara e objetiva, o Vídeo Institucional 

do SEBRAE PREVIDÊNCIA  aborda a história e os 

benefícios do SEBRAEPREV. Traz ainda o 

registro de depoimentos de Participantes que 

reconhecem a importância de planejar o futuro 

para garantir uma aposentadoria tranquila. 

Assista ao vídeo no site do Plano, seção 

Comunicação/ Vídeos. Tem sido uma importante 

ferramenta de adesão, principalmente para 

novos contratados. 

Vídeo Institucional
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Trata-se de informativo eletrônico mensal 

que traz um resumo das principais 

informações do Relatório Gerencial. O 

Informe SEBRAEPREV é enviado por email 

aos Participantes e disponibilizado no site, 

em formato pdf. É um canal de comuni-

cação eficiente e barato, já que não há 

custo de envio. 

Informe SEBRAEPREV

O SEBRAE PREVIDÊNCIA possui perfil no 

Facebook. Se você faz parte desta rede 

social,  acesse o link no  site do 

SEBRAEPREV (http://www.sebraeprev. 

org.br/), curta a página e passe a receber as 

notícias divulgadas pela entidade através 

desse canal. 

Página em rede social



Organograma
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Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (PDTIC) 
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTIC) tem o intuito de ser um instru-

mento de diagnóstico, planejamento e gestão das 

tecnologias de informação e comunicação, além de 

estabelecer as diretrizes estratégicas de tecnologia 

da informação e comunicação para o período 2011-

2012. A informação é distribuída em todos os macro-

processos e é responsável por manter a operação da 

Instituição, representando a inteligência competitiva 

dos negócios que é influenciada por fatores humanos, 

físicos e tecnológico. É neste sentido que o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA se dedica a suprir todas as demandas 

tecnológicas ligadas a informação, garantindo sua 

integridade, confiabilidade, padronização, disponibi-

lidade e redução de custos. 
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Integração do sistema previdenciário TrustPrev 
com o módulo RM Labore das Patrocinadoras 
Com o objetivo de automatizar a transmissão de informações, principalmente a arrecadação, o 

SEBRAE PREVIDÊNCIA começou a realizar a implementação da integração do sistema de folha 

de pagamento das Patrocinadoras (RM Labore) com o módulo de arrecadação previdenciário 

da entidade. A ação visa agilizar a arrecadação mensal das contribuições dos Participantes do 

Plano SEBRAEPREV oferecendo mais confiabilidade e segurança das informações cadastrais e 

financeiras. A integração evita retrabalhos por ser, até então, um processo manual.

As informações gerenciais, sem dúvida, são o bem mais estratégico que as empresas possuem.  

Por isso, deve ser prioridade protegê-las. Com esse intuito, desde o mês de setembro de 2011 o 

SEBRAE PREVIDÊNCIA implantou a Política de Segurança da Informação – PSI, como uma 

importante ferramenta para combater quaisquer ameaças ao Instituto e aos seus ativos. Trata-

se de um conjunto de diretrizes, normas e orientações de procedimentos que visam à conscien-

tização e à orientação dos empregados, clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores 

aplicável a todos os sistemas de informação e processos corporativos.

Política de Segurança da Informação - PSI 
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