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O SEBRAE PREVIDÊNCIA está presente nas redes sociais. O foi criado para  perfil no facebook 
facilitar a interação entre os Participantes e o fundo de pensão. 

Acesse agora mesmo:  http://www.facebook.com/profile.php?id=100002356039663

Rentabilidade
Mensalmente o SEBRAE PREVIDÊNCIA apresentará a rentabili-
dade dos perfis de investimentos. Acompanhe aqui os resultados 
dos perfis Conservador, SEBRAEPREV (Moderado) e Arrojado.  

Perfis de investimentos

Como divulgado na última Nota Quinzenal, o Plano SEBRAEPREV não tem problemas de liquidez, pois a arrecadação mensal é bem superior 
aos seus compromissos, permitindo investir, mensalmente, o saldo não utilizado. Portanto, não há necessidade de vender títulos antes da data 
do seu vencimento, ou seja, temos sempre a garantia da rentabilidade dos papéis e não realizamos prejuízo. Sendo assim, a cota poderá estar 
negativa circunstancialmente, mas no médio e longo prazos o histórico demonstra que sempre será positiva.

Rentabilidade das Cotas

2010: 8,3%     2011: 7,3%     2012: 14,22%

2013:  

Conservador: - 2,01%    

SEBRAEPREV (Moderado): -1,77%    

Arrojado: -1,55%

A Participante Carmem Pujades optou por permanecer no Plano SEBRAEPREV mesmo depois de sua 

saída do SEBRAE/NA, após aprovação em um concurso público.  Aos 28 anos ela diz o quanto é 

importante fazer parte de uma previdência privada, e que não pensa na previdência como uma simples 

poupança, e sim em algo muito importante  para o seu futuro. Em visita ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, 

Carmem falou que procurou informações sobre a Entidade.  “Antes de entrar eu dei uma pesquisada 

no SEBRAEPREV, vi que o trabalho era sério e que de fato todos são empenhados, e não me arrependo, 

saí do SEBRAE e fiz questão de ficar no plano por querer o melhor para o meu futuro”, garantiu a mais 

nova autopatrocinada. 

Participante autopatrocinada

Ex- empregada do SEBRAE/NA faz opção pelo Autopatrocínio

Data Perfil Rent. Mês Rent. Acum. Vl. Cota

31/08/2012 2,33154686  

28/09/2012 1,25%   1,25%   2,36079651  

31/10/2012 1,36%   2,63%   2,39290842  

30/11/2012 0,66%   3,31%   2,40878750  

31/12/2012 1,58%   4,95%   2,44690345  

31/01/2013 0,61%   5,58%   2,46171235  

28/02/2013 -0,37%   5,19%   2,45252718  

28/03/2013 -0,29%   4,88%   2,44532371  

30/04/2013 0,86%   5,78%   2,46627167  

31/05/2013 -1,08%   4,64%   2,43969678  

28/06/2013 -2,00%   2,54%   2,39084065  
Conservador 0,92%   3,49%   2,41281306

Sebraeprev (Moderado) 0,91%   3,48%   2,41267684
Arrojado 0,81%   3,38%   2,41028407

Conservador -0,63%   2,83%   2,39763596
Sebraeprev (Moderado) -0,38%   3,09%   2,40357921

Arrojado -0,06%   3,32%   2,40893774

31/07/2013

30/08/2013

Em outubro, um novo portal Agenda do Planejar

Novembro
05 e 06 SEBRAE/SP
11 e 12 SEBRAE/AM
20 e 21 SEBRAE/AP

Ações: 
 Campanha de Adesão ao Plano de Previdência 

Complementar SEBRAEPREV
 Ação Palestra de Educação Financeira e Previdenciária
 Ação Consultoria Previdenciária
 Ação Consultoria Financeira
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Investimentos

Implantado em novembro de 2009, foram concedidos 3.721 empréstimos, 
totalizando R$ 54  milhões. Em agosto de 2013 foram 335 operações com 
valor médio de R$ 13 mil.

Empréstimos
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A versão completa do Relatório está disponível no site (base de agosto/2013).

Benefícios

Pensão por Morte: 5 

Aposentadoria Antecipada: 44 

Aposentadoria Normal: 46 

Aposentadoria por Invalidez: 2 

Estatística Jul/13

Perfil da população de Assistidos

Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Líquida
Total de Assistidos

R$ 552,68
R$ 13.622,02
R$ 3.482,74

R$ 305.997,77
97

             R$ 378 milhões
Volume da Carteira de Investimentos

Alivie a mordida do leão

 Contribuições esporádicas podem trazer benefício fiscal
Os Participantes do Plano SEBRAEPREV têm a vantagem de 
poder usufruir do benefício fiscal que reduz o valor a ser pago do 
Imposto de Renda (IR). Tanto as contribuições mensais quanto as 
esporádicas podem ser deduzidas, até o limite de 12% do total 
dos rendimentos computáveis na determinação da base de 
cálculo do imposto devido para quem realiza o modelo de 
declaração completo. 

Além de conseguir o benefício fiscal, o Participante está 
acumulando a sua reserva de aposentadoria, que trará mais 
segurança e tranquilidade no futuro. Quanto antes você iniciar o 
seu planejamento tributário, melhor, pois não precisará fazer uma 
contribuição única. 

Aproveite os últimos meses do ano para realizar uma contribuição 
esporádica e, com isso, reduzir a mordida do leão. Caso a soma das 
contribuições seja menor do que os 12% permitidos, você poderá 
realizar o pagamento de uma contribuição esporádica. O cálculo é 
simples, basta somar a sua renda tributável no exercício de 2013 e 
calcular o percentual de 12% sobre ela. Depois, some as 
contribuições feitas ao Plano, neste exercício, e compare. 

Se a soma de suas contribuições for menor que 12%, faça  
uma contribuição esporádica O Simulador de Benefício Fiscal 
ficará disponível em outubro para a realização do cálculo e 
geração do boleto. 

Organize-se, você tem até o dia 27 de dezembro para acessar o 

simulador e gerar o boleto que deverá ser pago, também, até o dia 
27 de dezembro.

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

Ativos (6.225)

Assistidos (97)

Autopatrocinados
(309)

BPD (251)

Dia das Crianças - Educação financeira

 Participe da brincadeira e concorra a prêmios 
O tema do concurso Dia das Crianças deste ano é um convite ao 
mundo da educação financeira. Falar sobre esse tema com a 
criançada pode parecer estranho, mas na verdade, é divertido e 
necessário.

O concurso, que é uma ação do Planejar,  é uma ótima 
oportunidade para conversar com as crianças  a respeito de 
economia doméstica, mesada e sobre o futuro delas. Economizando 
para conquistar os meus objetivos é o tema do concurso.

 Para participar é muito simples, basta enviar uma foto e 
completar a frase: “Economizar é...”.   Filhos, netos e menores sob 
guarda judicial, com até 12 anos, dos Participantes e Assistidos do 
Plano SEBRAEPREV podem participar.

A frase e a foto devem ser enviadas para o e-mail 
comunicacao@sebraeprev.com.br, até o dia 4 de outubro. O 

material será publicado 
no portal do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA para 
votação. Os três mais 
votados ganharão jogos 
muito divertidos que 
falam sobre finanças de 
forma animada. 

A frase não pode ter 
mais de 250 caracteres 
(sem espaço)  Acesse o 
regulamento e fique por 
dentro dessa divertida brincadeira que fala sobre o futuro de 
quem você mais ama.  
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Participantes


