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apresentação

APRESENTAÇÃO

“Com dez anos de existência, o SEBRAE PREVIDÊNCIA passou por 
significativos processos de evolução, alcançando ao final deste período grande maturidade em 
seu grau de governança. A carteira de investimentos do PLANO SEBRAEPREV atingiu de R$ 476 
milhões e uma rentabilidade acumulada de 169%, superior à rentabilidade do Ibovespa (91%), 
Poupança (105%) e da inflação medida pelo IPCA (69%). Nos últimos quatro anos, o Conselho 
Deliberativo, por meio das comissões de Planejamento e Orçamento, Marketing e Comunicação 
e Investimentos, capitaneou importantes medidas, como a redução de 50% na taxa de carrega-
mento (de 4% para 2%) e de 33% na taxa de administração (de 1,2% para 0,8%), a criação 
de novos canais de comunicação com os participantes, a criação de perfis de investimento para 
os participantes e de novas modalidades de empréstimo. Essas medidas certamente contribuí-
ram para chegarmos a uma adesão de 95% dos colaboradores, com 98% de satisfação.”

“Como vice-presidente do Conselho Deliberativo, acompanhei de 
perto a gestão do SEBRAEPREV. Pude verificar o crescimento, a evolução, os grandes debates 
e as mudanças implantadas para melhorar cada vez mais o sistema que garantirá a aposenta-
doria e o futuro dos nossos colaboradores. Destaco a criação das comissões temáticas de con-
selheiros, oportunidade para discutirmos temas relevantes: planejamento e orçamento, investi-
mentos  e comunicação e marketing; a redução dos juros e ampliação dos prazos dos emprésti-
mos aos participantes; a implementação de metodologia de avaliação dos gestores de investi-
mento, para aumentar a segurança do nosso sistema; a implantação do perfil de investimentos, 
dando opção aos nossos colaboradores em ser mais ou menos arrojados; e a redução das taxas 
de carregamento e administração, o que representou ganho para os colaboradores e, ao 
mesmo tempo, economia e mais sustentabilidade ao nosso sistema”. 
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VITOR ROBERTO TIOQUETA
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA

JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA
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apresentação

“Durante esse triênio, conseguimos manter a consistência e evolu-
ção dos nossos ativos totais, bem como a qualidade e segurança de nossa carteira de investi-
mentos. Os resultados alcançados nesses 3 anos asseguram que as definições das políticas e 
diretrizes da Entidade estão presentes nas operações do dia a dia. As posições assumidas nos 
investimentos levaram em consideração a relação risco x retorno das aplicações no longo prazo. 
Foram atendidas todas as Premissas Atuariais, bem como o cumprimento da execução orça-
mentária e das normas contábeis.”

“Passamos por turbulências da economia mundial com muito esfor-
ço e cautela. Conseguimos, através de uma gestão firme, eficiente e participativa, resultados 
significativos, garantindo o retorno e a liquidez dos investimentos dos Participantes.               
Passamos por mudanças que possibilitaram o aumento do nível de adesão, o crescimento patri-
monial, a redução das taxas que incidem sobre as contribuições e o patrimônio, a implementa-
ção de perfis de investimentos, a busca da excelência no relacionamento e hoje temos o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA como executor de boas práticas de governança corporativa.            
Temos a firme convicção de que estamos trilhando o caminho certo em ajudar a viabilizar cada 
vez mais projetos de vida e continuaremos como referência no mercado de previdência comple-
mentar brasileiro”.

ANTONIO CARLOS CAMPOS DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA

EDJAIR DE SIQUEIRA ALVES
Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA
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“Passamos por turbulências da economia mundial com muito esfor-
ço e cautela. Conseguimos, através de uma gestão firme, eficiente e participativa, resultados 
significativos, garantindo o retorno e a liquidez dos investimentos dos Participantes.               
Passamos por mudanças que possibilitaram o aumento do nível de adesão, o crescimento patri-
monial, a redução das taxas que incidem sobre as contribuições e o patrimônio, a implementa-
ção de perfis de investimentos, a busca da excelência no relacionamento e hoje temos o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA como executor de boas práticas de governança corporativa.            
Temos a firme convicção de que estamos trilhando o caminho certo em ajudar a viabilizar cada 
vez mais projetos de vida e continuaremos como referência no mercado de previdência comple-
mentar brasileiro”.

NÚMEROS DO 

SEBRAE PREVIDÊNCIA



números do sebrae previdência

TOTAL

2012 2013 2014

6.408 7.107 7.630

...crescemos em rentabilidade e em 
número de Participantes...
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2012
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AUTOPATROCINADOS
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AUTOPATROCINADOS

2012

2013

2014
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ASSISTIDOS

EVOLUÇÃO DOS 

participantes
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números do sebrae previdência

... o esforço da Diretoria Executiva com a Comis-
são de Investimentos e o apoio do Conselho 
Deliberativo foram decisivos para a obtenção 
dos resultados dos investimentos...

No acumulado de 2004 a dezembro de 2014, o SEBRAEPREV atingiu 168,53% de rentabilidade, 
o Ibovespa alcançou 90,99% e a Poupança 105,22%. Já a inflação (IPCA) ficou em 69,24%. O 
patrimônio está avaliado em cerca de R$ 477 milhões.

A necessidade de ter critérios objetivos para definir a alocação de recursos em renda fixa e 
variável, com gestão totalmente terceirizada, como é o nosso caso, levou ao desenvolvimento 
de um modelo próprio e personalizado de avaliação de gestores, alinhado aos parâmetros da 
Política de Investimentos e dos níveis de tolerância a risco aplicáveis. A metodologia implica na 
avaliação periódica de cada gestor em relação à obtenção dos benchmarks, o que origina um 
ranqueamento de performance dos mesmos. Se o gestor não atingir ou ficar na última posição, 
a princípio perde uma parte do patrimônio sob gestão. Em permanecendo a situação, deixa de 
ser gestor.

EVOLUÇÃO DA 

rentabilidade
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R$ 658

números do sebrae previdência

CUSTO POR

participante ...trabalhamos para reduzir as 
despesas administrativas e o custo 
por participantes  já é 40% inferior 
à média das entidades fechadas...

É importante destacar que a gestão administrativa contribuiu para que os resultados finais 
alcançassem forte desempenho de rentabilidade. Nosso custo administrativo por participante é 
hoje 40% menor que a média do segmento de previdência complementar.
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“O ano de 2013 foi um ano desafiador para a Comissão de Planejamento 
e Orçamento. Em parceria com a Diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
centramos nossos trabalhos na redução de despesas administrativas e na 
otimização dos custos dos projetos. O sucesso destas ações veio contri-
buir para a redução da taxa de Gestão Previdencial (carregamento) de 
3% para 2%, beneficiando todos os participantes. Também é importante 
ressaltar o nível de governança que alcançamos com o modelo de gestão 
apoiados por comissões temáticas que, em conjunto com a Diretoria, 

estamos consolidando o SEBRAEPREV como um plano de excelência de gestão e resultados.” 
Airton Gonçalves Junior, Conselheiro do CD.



números do sebrae previdência

TAXA DE CARREGAMENTO DO PLANO

SEBRAEPREV

é reduzida

O Conselho Deliberativo aprovou a redução da Taxa de Carregamento de 3% para 2%. A taxa 
incide mensalmente sobre as contribuições Básicas para cobrir as despesas administrativas. A 
nova taxa entrou em vigor em janeiro de 2014. Essa nova taxa representa metade daquela pra-
ticada no início da gestão, em 2012.

... a redução da Taxa de Carregamento 
signi�ca redução dos custos de manu-
tenção da Entidade, ou seja, sempre 
na busca da e�cientização...
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GOVERNANÇA



O Manual de Governança Corporativa, aprovado pelo Conselho Deliberativo, é resultado da atu-
alização dos instrumentos estatutários e da implementação das ações e dos projetos alinhados 
à Diretriz Estratégica “Desenvolvimento Organizacional”.

... o Manual possibilitou compreender a visão geral da Entida-
de, em conformidade com os princípios que norteiam a previ-
dência complementar e entender a importância de fazer parte 
de um plano de benefícios previdenciários...

MANUAL DE 

governança 

governança
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governança

O planejamento estratégico do SEBRAE PREVIDÊNCIA objetiva traçar pontos que permitam a 
continuidade da entidade alinhada ao desafio de olhar para o futuro.

Nesse sentido, foram realizados quatro Encontros de Trabalho envolvendo o público interno, 
stakeholders e Conselheiros para a construção do 3º Ciclo do Planejamento Estratégico do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, para o horizonte 2015-2018, onde foram traçados os pontos para a 
continuidade da trajetória da Entidade, respondendo ao desafio de olhar para o futuro. 

PLANEJAMENTO

estratégico
2015-2018

...para atender cada vez mais e melhor às 
expectativas dos Participantes e Patrocinado-
res , foram traçados os pontos para a continui-
dade do Instituto...
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MAPA ESTRATÉGICO 2015-2018 
MISSÃO: Contribuir para a melhor qualidade de vida de seus participantes, 
oferecendo produtos e serviços previdenciários adequados às suas necessidades 
e de elevado padrão de excelência, com atuação transparente e socialmente 
responsável, alinhada às expectativas de seus patrocinadores. 
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VISÃO:  
Ser referência no mercado de previdência complementar primando pela excelência 

 de resultados na gestão de produtos previdenciários para seus participantes, patrocinadores e instituidores.  
 

REFERÊNCIA | Mercado  EXCELÊNCIA | Resultados  

 Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos 
Participantes  

     Aprimorar a Comunicação com os Participantes      Aprimorar e Ampliar os Serviços de Orientação 
Financeira e de Seguridade aos Participantes 

     Estudar Mudanças no Plano de Benefícios em 
Consonância com a Regulação e o Mercado 

     Manter Níveis de Adesão ao Plano de 
Benefícios  

Manter crescente aprimoramento no Relacionamento 
Institucional com as Patrocinadoras e Instituidores  

Prospectar oportunidades no Mercado de Previdência 
Complementar 

Obter a Melhor Relação Risco/Retorno dos 
Investimentos 

Manter crescente aprimoramento do Controle de 
Gestão com Ênfase em Serviços e Compliance 

Potencializar Recursos Organizacionais com 
Ênfase em Pessoas, Tecnologia e Processos 

Promover o Relacionamento Institucional com o 
Mercado de Previdência Complementar 

Aprimorar a Estrutura de Governança com 
Propósito de Garantir as Melhores Práticas Fortalecer o Ambiente Organizacional 

NOSSOS VALORES: Princípios Éticos | Equidade | Transparência | Responsabilidade | Justiça | Imparcialidade | Discrição | Confidencialidade 
NOSSO JEITO DE SER: Comprometidos | Empreendedores | Parceiros | Positivos 
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governança

“O ano de 2012 foi particularmente muito importan-
te e produtivo para todo o SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
No que toca em especial à Comissão de Planejamen-
to e Orçamento fizemos, em conjunto com a Direto-
ria Executiva, uma exaustiva e detalhada revisão do 
Planejamento Estratégico, ajustando e atualizando 
seus Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores, 
naquilo que cabia respeitadas as definições relativas 
à Visão, Missão e Diretrizes Estratégicas”, Manoel 
Alexandre, Conselheiro do CD.
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....a integração do Conselho Deliberativo com 
a Diretoria Executiva foi frequente, o que faci-
litou a tomada de decisões com agilidade, 
consistência  e de forma participativa....

O Conselho Deliberativo criou 3 Comissões Temáticas: Investimentos,  Planejamento e Orça-
mento e  Marketing e Comunicação. As Comissões Temáticas interagem com a Diretoria Execu-
tiva nos diversos temas estratégicos da Entidade, proporcionando maior conforto ao Conselho 
Deliberativo nas tomadas de decisões.

A Comissão de Investimentos acompanhou, juntamente com a Diretoria Executiva, a definição 
e acompanhamento da Política de Investimentos e o processo de seleção de Gestores de Inves-
timentos. Fizeram parte da Comissão os Conselheiros: José Paulo de A Cunha (Coordenador), 
André Luis da Silva Dantas e Luiz Henrique Mendonça Barreto. 

A Comissão de Marketing e Comunicação participou da definição da Política de Relacionamento 
e da Ferramenta de CRM, bem como  das diversas campanhas de comunicação, em especial da 
campanha de 10 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e de implementação dos Perfis de Investimen-
tos. Fizeram parte da Comissão os Conselheiros: Clarice Maria Veras (Coordenadora), Maria 
Eulália Franco e Jorge Cuauhtemoc F. Rincon. 

A Comissão de Planejamento e Orçamento analisou o Monitoramento da Estratégia e do Plano 
de Ação. Contribuiu na definição do orçamento, projetos e ações. Atuou na construção do 3º 
Ciclo do Planejamento Estratégico 2015/2018. Fizeram parte da Comissão os Conselheiros: 
Manoel Antonio Alexandre (Coordenador), Airton Gonçalves Júnior e Nelson Gomes V. Rocha.

COMISSÕES DE

conselheiros

relatório de gestão 2012, 2013 e 2014



governança
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ALTERAÇÃO DO

estatuto
... sempre em sintonia com os seus Patrocina-
dores o SEBRAE PREVIDÊNCIA alterou o seu 
Estatuto para adequar o tempo do mandato 
dos seus Conselheiros ao mandato dos 
Dirigentes das Patrocinadoras ...

Como forma de alinhar o mandato dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, o Conse-
lho Deliberativo alterou o Estatuto, o qual foi aprovado pela Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar (PREVIC), no dia 10 de dezembro  de 2014 , por meio da Portaria nº 
658. Com as alterações, o Estatuto passou a prever mandato de 4 (quatro) anos aos membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

relatório de gestão 2012, 2013 e 2014



O Processo Eleitoral do SEBRAE PREVIDÊNCIA objetiva, por meio de eleição direta por Partici-
pantes e Assistidos, escolher membros titulares e suplentes para os seus Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal. Em setembro de 2014, teve início o processo eleitoral, por meio de votação eletrôni-
ca, que escolheu metade dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, representantes dos 
Participantes. As outras quatro vagas foram definidas por membros indicados pela Assembleia 
de Patrocinadores. A votação aconteceu de 1 a 4 de dezembro, e o processo com participação 
expressiva dos participantes e sem nenhum tipo de questionamento, se encerrou em 11 de 
dezembro de 2014, com o anúncio e homologação da chapa vencedora.

.... como forma de permitir aos Participan-
tes do Plano SEBRAEPREV a escolha dos 
seus representantes nos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal, mais uma vez concluímos 
um processo Eleitoral exitoso....

PROCESSO

eleitoral

governança
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MAPEAMENTO DOS

processos ...identi�camos oportunidades e mapea-
mos processos para melhorias importantes, 
deixando o SEBRAE PREVIDÊNCIA no cami-
nho do aperfeiçoamento constante...

O SEBRAE PREVIDÊNCIA adotou um método customizado e simples que proporcionou a partici-
pação de todos os Colaboradores na 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 
mapeamento dos processos também facilitou a padronização das percepções sobre a avaliação 
de riscos e controles internos, bem como um maior conhecimento e integração dos colaborado-
res nas diversas atividades e ações da Entidade.

MONITORAMENTO DE RISCO E

controles
internos ...o SEBRAE PREVIDÊNCIA avalia e monitora seus 

riscos e controles internos, a �m de reduzir a possibili-
dade de perdas para Entidade e seus Participantes...

Visando mensurar as incertezas futuras em termos de probabilidade e impacto, em relação aos 
objetivos planejados, foi realizada a 5ª Avaliação de Riscos e Controles Internos, sempre numa 
trajetória de aperfeiçoamento dos Controles Internos.

Vislumbrando reduzir os maiores riscos identificados por todos os gestores da Entidade, as 
sugestões de melhorias foram desenvolvidas com base nas atividades que possuem riscos 
acima de 12,50% de risco residual, calculado com base no impacto, frequência e mecanismos 
de controle.

relatório de gestão 2012, 2013 e 2014
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A partir da identificação dos riscos que precisariam ser tratados, foram elaborados Planos de 
Ação, considerando os aspectos relevantes apontados em cada Avaliação e definidas as estraté-
gias de tratamento mais adequadas e econômicas, tendo em vista o plano de negócio e estraté-
gia de perpetuação, consolidando, efetivamente, o processo de monitoramento e tratamento de 
riscos que conduzirá à melhoria da gestão de incidentes, à redução de perdas e custos com 
riscos, à segurança e à confiança quanto às operações, à conformidade com a legislação perti-
nente e à manutenção de seus objetivos voltados para as boas práticas de Governança Corpo-
rativa.

Vale ressaltar que a formalização de controles, além de fazer parte das boas práticas de merca-
do, é uma exigência da Resolução CGPC nº 13 de 01.10.2004.

EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO DOS RISCOS

5ª Avaliação - 2014

3ª Avaliação - 2012

4ª Avaliação - 2013

18
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Podemos observar no comparativo das 
três últimas avaliações que houve desloca-
mento de vários pontos da direita para 
esquerda, isso significa que houve dimi-
nuição do valor médio da ausência de con-
trole, indicando implementação ou melho-
ria de controles. 
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INTEGRAÇÃO DE

sistemas 
corporativos 
com as patrocinadoras

...mais agilidade na arrecadação das contribui-
ções e segurança na transmissão de dados 
foram metas empreendidas e alcançadas... 

Dos 30 Patrocinadores, 28 deles já estão integrados ao Sistema Previdenciário do SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA, o TRUSTPREV. Esta integração automatizou a transmissão de informações, princi-
palmente a arrecadação e integração do sistema de folha de pagamento das Patrocinadoras 
(RM Labore) com o módulo de arrecadação previdenciário da Entidade. Esta ação agilizou a 
arrecadação mensal das contribuições dos Participantes do Plano SEBRAEPREV oferecendo 
mais confiabilidade e segurança das informações cadastrais e financeiras. 

relatório de gestão 2012, 2013 e 2014
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PLANEJAR É APROVADO

pela PREVIC

....o SEBRAE PREVIDÊNCIA se preocupou com a 
educação �nanceira e previdenciária dos seus 
Participantes e com a redução de custos....  

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, dispensou o SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA de encaminhar por meio impresso o Relatório Anual de Informações aos Participan-
tes e Assistidos do Plano SEBRAEPREV. 

A dispensa foi resultado da aprovação do Programa de Educação Financeira e Previdenciária da 
Entidade, o Planejar.  A dispensa não significa que os participantes ficarão sem informação. A 
Entidade disponibiliza no portal o Relatório Anual em formato eletrônico  com todas as exigên-
cias, além das ações acerca da governança, seguridade, investimentos e demonstrativos 
econômico-financeiros. 

A versão eletrônica representa uma redução de gastos com postagem, uma diminuição signifi-
cativa no uso de papel e nos custos de impressão.
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ADERÊNCIA AO GUIA PREVIC

de melhores 
práticas

...trabalhamos para implementar as melho-
res práticas adotas pelo Sistema de Previ-
dência Complementar...

A ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar reali-
zou pesquisa de autoavaliação com os Fundos de Pensão e disponibilizou ferramenta para aferi-
ção do nível de aderência às melhores práticas apontadas no Guia PREVIC de Melhores Práti-
cas. 

Diante da análise, foi possível constatar que o SEBRAE PREVIDÊNCIA demonstrou total aderên-
cia às condutas identificadas como “obrigatórias” e alta aderência às condutas identificadas 
como “recomendadas”, em especial nas áreas de governança e gestão de riscos, conforme pode 
ser observado pelo gráfico a seguir:

governança
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87%
GOVERNANÇA

10%
3% 82%

INVESTIMENTOS 18%

0% 69%
PASSIVO

PREVIDENCIÁRIO 31%

0% 84%
GESTÃO DE

RISCO
15%
1% 98,4%

TOTAL

1,6%

ATENDE NÃO SE APLICANÃO ATENDE
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1ª PESQUISA DE

satisfação 
... mais de 98% dos participantes recomendariam 
o Plano SEBRAEPREV a um novo empregado do 
SEBRAE...

Pensando na satisfação dos Participantes do Plano SEBRAEPREV, foi realizada a primeira Pes-
quisa de Satisfação, em 2012, buscando sempre a excelência dos seus serviços e valorizando a 
transparência e confiabilidade. A pesquisa é importante por criar oportunidades para a melhoria 
contínua dos serviços do Sebrae Previdência.

governança relatório de gestão 2012, 2013 e 2014

70,2%

22,7%
5,9% 0,4%

EU RECOMENDARIA O PLANO SEBRAEPREV A UM
NOVO EMPREGADO DO SEBRAE

TOTAL DA AMOSTRA

Concordo totalmente

Concordo em grande parte

Concordo restrições

Discordo em grande parte

Discordo totalmente



...de maneira geral, 97,5% estão satisfeitos 
com o Plano SEBRAEPREV e 98,9% dos partici-
pantes continuam recomendando o Plano a 
um novo empregado do SEBRAE...

A segunda Pesquisa de Satisfação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, realizada em 2014, teve como 
objetivo estratégico a obtenção de subsídios necessários ao aprimoramento da gestão da Enti-
dade. A pesquisa identificou o grau de satisfação dos Participantes Ativos e Assistidos em rela-
ção a aspectos como a comunicação, o atendimento, os benefícios, os serviços oferecidos e a 
gestão da Entidade.
 
De acordo com o relatório da pesquisa, 76,7% concordam que os canais de comunicação divul-
gam, com eficiência, as informações que os participantes devem conhecer. O portal segue apro-
vado por mais de 70% dos participantes. Entre os Assistidos, esse índice ultrapassa 85%. 

O Atendimento foi avaliado positivamente por mais de 80% dos entrevistados que já utilizaram 
algum de seus canais. Com 84,2% concordaram que o atendimento realizado pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA (via e-mail, telefone e presencial) atende com eficiência às necessidades de 
informação e orientação quanto ao Plano SEBRAEPREV.
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2ª PESQUISA DE

satisfação 



INVESTIMENTOS



IMPLEMENTAÇÃO DOS

perfis de 
investimentos

... trabalhamos para disponibi-
lizar aos Participantes do Plano 
SEBRAEPREV opções de como 
alocar os seus investimentos de 
acordo com o apetite ao risco...

O Conselho Deliberativo aprovou a implementação dos Perfis de Investimentos.  Com a aprova-
ção, os Participantes do Plano SEBRAEPREV puderam escolher como investir as suas contribui-
ções. São três perfis: Conservador, Moderado e Arrojado. 

Foi realizada uma ampla e efetiva campanha de comunicação sobre os perfis de investimentos. 
Conceitos básicos para que se iniciasse um entendimento claro a respeito do tema foram traba-
lhados por meio de matérias e peças de comunicação.

investimentos
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AVALIAÇÃO DOS

gestores
de investimentos

...concluímos que era necessário criar uma metodologia própria para 
acompanhar de perto a performance dos gestores de modo que esse 
desempenho servisse de base para a tomada de decisão de alocação 
dos novos recursos...

investimentos
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O desenvolvimento de um modelo próprio foi decorrência da necessidade de ter critérios objeti-
vos para verificação da obtenção dos retornos necessários aos objetivos definidos na Política 
de Investimentos, levando-se em consideração o nível de tolerância a risco da Entidade e o mo-
nitoramento da performance dos Gestores com o objetivo de proceder avaliação para tomada 
de decisão.
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REDUÇÃO DE 

taxas de juros
de empréstimo 

...trabalhamos para reduzir as taxas de juros do 
empréstimo para oferecer aos participantes alterna-
tivas competitivas com o mercado, mantendo os 
melhores resultados nos investimentos...

A proposta da diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em conjunto com a Comissão de Investimen-
tos, foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Assim, a taxa mínima de administração passou de 
R$ 100 para    R$ 10, ou 1% do valor solicitado, o que for maior.  

Os prazos  e juros também foram alterados. Na modalidade pós-fixada o prazo foi ampliado 
para 96 meses e a taxa de juros reduziu de 1% para 0,8% ao mês, mais variação do  IPCA. Na 
pré-fixada, o prazo máximo passou para 48 meses e a taxa de juros caiu de 1,5% para 1,2% 
ao mês.
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MODALIDADE

especial de
empréstimo 

...o SEBRAE PREVIDÊNCIA ofereceu 
alternativas competitivas de emprésti-
mos aos seus participantes e ao mesmo 
tempo rentabilizou os investimentos do 
Plano SEBRAEPREV...

O Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA aprovou uma modalidade especial de 
empréstimo para participantes ativos e com pequena poupança previdenciária. A nova modali-
dade possibilitou a concessão de empréstimo a um público-alvo de mais de 5 mil pessoas. O 
participante pôde  pegar até 4 vezes o valor médio dos últimos 4 salários de contribuição ao 
plano. O empréstimo é um tipo de investimento do plano de previdência. O juro pago, decor-
rente dessa operação, retorna em forma de rentabilidade para o plano SEBRAEPREV.
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FUNDOS IMOBILIÁRIOS E FUNDOS DE

investimentos
no exterior   

O alto dinamismo, crescente sofisticação e a característica de volatilidade do mercado financei-
ro mundial fazem com que tenhamos o constante desafio de utilizar estratégias que privilegiem 
o longo prazo, maximizem a rentabilidade das carteiras de investimentos, minimizando o risco 
do portfólio, sempre condicionadas ao binômio risco-retorno.
 
Conforme previsto na Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, e asses-
sorados por consultoria especializada, passamos a investir em Fundos Imobiliários – fundos que 
investem em empreendimentos imobiliários geradores de renda futura como edifícios comer-
ciais, shopping centers, hospitais, entre outros similares. As aplicações do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA nesta modalidade são feitas mediante processo de seleção de gestores e de identificação 
da forma de aplicação, conforme metodologia própria, a partir de dados de mercado disponibili-
zados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de capitais - 
ANBIMA.

Investimos, também, em Fundos de Investimentos no Exterior (Fundos que investem em ações 
de grandes empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos e Europa).

...permanecemos atentos às oportunidades do mercado 
com o objetivo de obter os melhores resultados, sempre 
com a preocupação na relação risco/retorno....
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OS PERFIS DE

investimentos 
...em 2014, os Per�s de Investimentos 
apresentaram as seguintes rentabilida-
des acumuladas: ...

Veja a rentabilidade do seu per�l durante o ano e 2014.

“Trabalhamos juntamente com a diretoria do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA na implementação dos Perfis de Investimentos e na seleção 
dos Gestores dos Fundos Imobiliários. Além disso, para adequar a 
estratégia de alocação e propor a revisão da Política de Investi-
mentos para o período 2014  - 2018, intensificamos as reuniões 
com os gestores de fundos para o melhor entendimento do merca-
do financeiro”, José Paulo Cunha, Conselheiro do CD

Rentabilidade acumulada em 2014

-0,63%
1,49% 2,17%

3,59%

5,82% 6,25% 7,24%

9,75% 10,05%
10,98% 11,83%

12,74%

31/01/2014           28/02/2014           31/03/2014            30/04/2014          30/05/2014           30/06/2014           30/07/2014           29/08/2014          30/09/2014            31/10/2014           30/11/2014          30/12/2014

conservador

moderado
Rentabilidade acumulada em 2014

-1,63% 0,02%

1,36%

2,78%

4,53%
5,65%

6,95%

10,10%

8,56%
9,53%

10,42% 10,03%

31/01/2014           28/02/2014           31/03/2014            30/04/2014          30/05/2014           30/06/2014           30/07/2014           29/08/2014          30/09/2014            31/10/2014           30/11/2014          30/12/2014

arrojado
Rentabilidade acumulada em 2014

-3,02% -1,69% -0,08%

1,24%

4,26% 3,93%

5,41%

9,16%

6,14%
7,24%

8,02%

6,69%

31/01/2014           28/02/2014           31/03/2014            30/04/2014          30/05/2014           30/06/2014           30/07/2014           29/08/2014          30/09/2014            31/10/2014           30/11/2014          30/12/2014
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RELACIONAMENTO COM O  
participante



NOVA

sede ...o SEBRAE Nacional possibilitou a redução de custos admi-
nistrativos em cerca de R$ 300 mil/ano, com a cessão das 
novas e confortáveis instalações para o Instituto ...

No dia 11 de março o SEBRAE PREVIDÊNCIA ganhou uma nova sede. A nova casa tem instala-
ções mais amplas, modernas e confortáveis, além de uma localização mais acessível a todos. A 
mudança representa melhorias e intensificação no atendimento ao participante do Plano 
SEBRAEPREV, além de redução dos custos administrativos, como o pagamento de aluguel e 
condomínio, a qual será revertida para os participantes em forma de rentabilidade.

Mais uma vantagem da mudança de sede é que ficamos mais próximos dos Participantes devido 
à proximidade com a Universidade Corporativa SEBRAE (que funciona no mesmo endereço) e 
possibilita que Participantes de todo Brasil aproveitem a presença no local para ter um atendi-
mento presencial. Por isso criamos, em 2013, o Espaço do Participante, duas salas exclusivas, 
confortáveis e equipadas para prestar atendimento personalizado, aconchegante e com ainda 
mais qualidade.

relacionamento com o participante
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UM PORTAL NOVO

chegou

O SEBRAE PREVIDÊNCIA lançou o seu novo portal institucional, um site mais moderno, atrativo, 
e de fácil navegação para o Participante do Plano SEBRAEPREV!

...buscamos um portal mais moderno e com fácil 
acesso às informações, aumentando assim o inte-
resse dos Participantes pelo Plano SEBRAEPREV...
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POLÍTICA DE

relacionamento

O Conselho Deliberativo aprovou a Política de 
Relacionamento que tem como principal objeti-
vo estabelecer as diretrizes e normatizar as prá-
ticas de atendimento aos públicos estratégicos 
da Entidade, com vistas a aumentar o grau de 
satisfação e proporcionar relacionamentos 
duradouros. 

Teve por finalidade, também, criar e prover 
uma Área de Relacionamento com instrumentos 
e metodologia para atuar frente aos desafios 
contemporâneos (novos perfis de participantes, 
novas regras, novas alternativas de canais de 
atendimento, diferentes formas de atuação, 
entre outros). 

....buscamos a excelência no atendimento e agora 
o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem uma Política de Rela-
cionamento...
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MAIS RELACIONAMENTO COM O

participante

Como forma de implementação da Política de Relacionamento, o Conselho Deliberativo aprovou 
o projeto de Relacionamento com o Participante que contempla a criação de um núcleo de rela-
cionamento apoiado por ferramenta de CRM. Vale ressaltar que se trata de um novo olhar no 
que diz respeito ao relacionamento com os participantes do Plano SEBRAEPREV. Não se trata 
apenas de implementação de sistemas ou de integração de dados, mas principalmente de um 
atendimento cada vez mais eficiente e que busca maior aproximação com o seu público. 

...possibilitamos novos avanços no Relaciona-
mento com os Participantes com a implementa-
ção da ferramenta de CRM... 

relacionamento com o participante
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comunicação
....o SEBRAE PREVIDÊNCIA explorou todas 
as mídias possíveis para se aproximar 
cada vez mais dos seus Participantes....

MAIS INFORMAÇÃO E

transparência
... deixamos os nossos Participantes 
mais informados, disponibilizando 
na área restrita do portal a posição 
semanal dos investimentos...

relacionamento com o participante
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibiliza ao participante do plano SEBRAEPREV a posição semanal 
dos investimentos. Nela, é possível verificar a distribuição do patrimônio por perfil 
(conservador, moderado e arrojado) e por segmento (cdi, ima-b, fundos imobiliários, fundos 
inv. Exterior, empréstimos, renda variável passiva e ativa). Além disso, a rentabilidade dos 3 
perfis é apresentada por semana, mês e ano. A última cota calculada também faz parte das 
informações, bem como uma análise do mercado financeiro e as perspectivas da semana. Para 
ter acesso a essas informações, basta acessar a área restrita do portal 
www.sebraeprevidencia.com.br e clicar em posição semanal de investimentos.



“Como integrante do Conselho Deliberativo e membro 
da Comissão de Marketing e Comunicação,  entendo  
que muito se fez e muito há que se fazer para que a 
cultura previdenciária se insira no dia a dia dos nossos 
colaboradores. Nosso trabalho conseguiu manter uma  
grande sintonia com as aspirações que balizaram a 
criação da Instituição e um profundo conhecimento 
da expectativa de cada um de seus integrantes”,  
Maria Eulália, conselheira do CD. 

relacionamento com o participante
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APLICATIVO

SEBRAEPREV 

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os participantes, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
lançou um aplicativo para celular e tablet. O aplicativo pode ser acessado nos aparelhos com 
sistema Android, Windows Phone e IOS (Iphone e Ipad).

Na primeira fase do aplicativo,  os participantes podem consultar os dados cadastrais,  dados 
do Plano SEBRAEPREV, extrato de contribuição e demonstrativo de pagamento de Assistido.
Na segunda fase, com previsão para 2015, o aplicativo irá disponibilizar mais funcionalidades, 
como: situação de empréstimo, o período de elegibilidade (momento em que o participante 
pode requerer o benefício de Aposentadoria Normal), a alteração dos dados cadastrais e a ren-
tabilidade do Plano.

...o Plano SEBRAEPREV na palma da mão 
dos seus Participantes...

relacionamento com o participante
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...agora �cou mais fácil simular suas contribui-
ções voluntárias e gerar o boleto....

Para isso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibilizou um simulador específico para o cálculo do 
benefício fiscal e a opção de geração de boleto no Portal do Instituto.

Os Participantes do Plano SEBRAEPREV tem 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 computá-
veis na determinação da base de cálculo do imposto devido para quem realizou o modelo de 
declaração completo.

SIMULADOR DE 

BENEFÍCIO FISCAL E 

geração de boleto

relacionamento com o participante
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Capacitação



WORKSHOP INTEGRAÇÃO

novos conselheiros

....o SEBRAE PREVIDÊNCIA iniciou a nova gestão com a 
capacitação dos novos Membros dos Conselhos Deliberati-
vo e Fiscal....

O início da nova gestão foi marcado pela realização do workshop. O evento é a ação número 5 
do Programa de Educação Financeira e Previdenciária, o Planejar. A ação teve como objetivo 
promover o nivelamento de conhecimentos dos conselheiros acerca das normas que regem a 
previdência complementar, obrigações e responsabilidades assumidas durante os mandatos.

O presidente do Conselho Deliberativo José Claudio dos Santos destacou a relevância do 
workshop. "Esse encontro é importante para que possamos compreender nossas responsabili-
dades e estar alinhados para superar os desafios e atender a expectativa dos Participantes", 
disse.

capacitação
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FÓRUM 

SEBRAEPREV
de economia ...debate sobre economia foi 

aberto aos Gestores do Plano 
SEBRAEPREV, Participantes, 
Patrocinadoras e Entidade do 
segmento previdenciário...

capacitação
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SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza fórum de economia com pontuação para o PEC do 
ICSS.

O Conselho Deliberativo resolveu estender as discussões sobre os cenários macroeconômicos 
criando o Fórum SEBRAEPREV de Economia, envolvendo os Gestores do Plano SEBRAEPREV, 
dirigentes e técnicos das Patrocinadoras e extensivo a outros Fundos de Pensão.

Sendo assim, o SEBRAE PREVIDÊNCIA reali-
zou o I Fórum SEBRAEPREV de Economia. O 
evento fez parte do programa de educação 
financeira e previdenciária da Entidade, o 
Planejar. A programação teve como foco 
perfis de investimentos  e contou com dois 
painéis: Cenários Macroeconômicos e Inves-
timentos sob a ótica de risco, com o econo-
mista da Victoire Brasil Investimentos, Peter-
son Paz, e a jornalista especialista em finan-
ças e comentarista da CBN, Mara Luquet.

Já no II Fórum, o economista e ex-presidente 
do Banco Central, Gustavo Franco, apresen-
tou os cenários econômicos do Brasil e do 
mundo e os Conselheiros e Diretores partici-
pantes do 34º Congresso Brasileiro dos 
Fundos de Pensão – ABRAPP fizeram uma 
análise dos principais temas relacionados com 
o Instituto.



capacitação
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O Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) aprovou a inclusão dos 
3 Fóruns SEBRAEPREV de Economia no Programa de Educação Continuada – PEC, possibilitan-
do a concessão de 3 créditos para cada edição, válidos para a renovação da certificação.

Em uma sociedade na qual o estímulo ao 
consumo é muito alto e o crédito mais 
disponível, cuidar das finanças, do patri-
mônio e ainda pensar no futuro não é 
uma tarefa fácil. Essas foram questões 
abordadas durante o III Fórum Sebrae-
prev de Economia, onde foram debatidas 
questões sobre educação financeira, pre-
videnciária e o cenário macroeconômico 
no Brasil.

No painel “Educação Financeira: um estilo de vida”, Conrado Navarro, sócio-diretor da empresa 
Dinheirama, ressaltou a importância de se valorizar a prática da educação financeira no dia a 
dia das pessoas. 
 
Já no painel “Melhoras dos mercados e ajustes em 2015”, o economista Joaquim Levy, diretor-
superintendente da BRAM-Bradesco Asset Management, destacou a necessidade de se analisar 
a macroeconomia quando o assunto é administrar as finanças e pensar no futuro. 



CERTIFICAÇÃO DE 

conselheiros icss

...a certi�cação de pro�ssionais dos fundos de 
pensão, que é um processo de aferição de conhe-
cimentos e habilidades, atestou a competência 
dos Conselheiros do SEBRAE PREVIDÊNCIA...

Além da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA atingiu 100% 
de conselheiros titulares certificados pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguri-
dade Social (ICSS). A certificação fez parte das metas estabelecidas pelo Planejamento Estraté-
gico da Entidade. Dentre os membros suplentes, 75% foram certificados. Já o Conselho Fiscal, 
obteve 50% dos membros titulares certificados e, também, 50% de seus suplentes. O processo 
é reconhecido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e foi 
desenvolvido como instrumento de autorregulação do sistema.

SEBRAE PREVIDÊNCIA atingiu 100% dos Conselheiros

certificados pelo ICSS

capacitação
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OFICINA DE GESTORES DO 

plano SEBRAEPREV
... o SEBRAE PREVIDÊNCIA investiu na capa-
citação dos Gestores do Plano SEBRAEPREV 
com o objetivo de melhorar cada vez mais o 
atendimento aos seus Participantes...

A V Oficina aconteceu em Brasília, no SEBRAE Nacional, nos dias 05 e 06 de junho de 2012. 
Todas as 30 Patrocinadoras foram representadas. De acordo com o resultado da Pesquisa de 
Satisfação do SEBRAE PREVIDÊNCIA 72,9% dos Participantes concordaram com a afirmativa 
“Os Gestores na minha Patrocinadora são acessíveis e atendem com eficiência às necessidades 
de informação e orientação quanto ao Plano SEBRAEPREV”. Isso demonstra que as ações do 
PLANEJAR referentes à capacitação e treinamento de Gestores têm sido eficientes em instruir, 
informar e orientar. 

capacitação
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A VI e a VII Oficinas de Gestores do Plano SEBRAEPREV foram realizadas em Brasília, na sede 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA, nos dias 04 e 05 de junho, e nos dias 23 e 24 de outubro de 2013, 
respectivamente. Todas as 30 Patrocinadoras foram representadas. As Oficinas capacitam os 
Gestores para atuarem como multiplicadores junto aos empregados das Patrocinadoras.
 
A VI Oficina teve como objetivo preparar os Gestores do Plano SEBRAEPREV para a implemen-
tação dos Perfis de Investimentos do Plano que ocorreu no mês de julho/2013. Os Gestores 
foram instruídos sobre o hotsite, a Cartilha dos Perfis de Investimentos e sobre o Manual de 
Operacionalização dos Perfis de Investimentos.

A VII Oficina teve como tema Relacionamento com os Participantes e Comunicação: transpa-
rência e coerência. O Objetivo foi preparar os Gestores para a Área de Relacionamento com 
Participantes.

A VIII Oficina de Gestores do Plano SEBRAEPREV aconteceu nos dias 04 e 05 de junho de 2014. 
Os Gestores trabalharam temas do regulamento, assuntos operacionais e a ferramenta CRM 
para registro dos atendimentos aos participantes. Mas a 8ª edição teve um diferencial: as apre-
sentações das ações referentes aos 10 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

A IX Oficina ocorreu nos dias 1º e 2 de outubro. No primeiro dia foram abordados os seguintes 
temas: Informações sobre o Regulamento; Pesquisa de Satisfação; Adesão: Não Participantes; 
Relacionamento com o Participante e revisão do Treinamento da ferramenta de CRM; Eventos 
e Treinamentos; Empréstimo: Dúvidas e ocorrências. No segundo dia foi ministrado a segunda 
edição do curso Disseminadores do INSS.

capacitação
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CURSO DE 

disseminadores do inss

....buscamos parcerias  visando o fortaleci-
mento do entendimento das questões 
previdenciárias....

O curso Disseminadores do INSS foi ministrado pela equipe da Gerência Executiva do INSS no 
DF, em outubro de 2012, na sede do SEBRAE Nacional, em Brasília. O curso foi dirigido aos Ges-
tores do Plano SEBRAEPREV e colaboradores da área de Gestão de Pessoas das Patrocinadoras 
e fez parte do Programa de Educação Previdenciária da Previdência Social (PEP), onde traba-
lhou um amplo conteúdo programático que possibilitou vários debates com os participantes.
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CURSO DE

FORMAÇÃO DE GESTORES 

do plano SEBRAEPREV

...capacitar os novos Gestores para 
evitar a descontinuidade na qualidade 
do atendimento também foi nossa 
prioridade...

Capacitamos e certificamos 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 Partici-
pantes.

SEBRAE/MG Gestora Renata Luiza
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48

relatório de gestão 2012, 2013 e 2014



CAMPANHAS



SEBRAE PREVIDÊNCIA 

completa
10 anos

...primeira década do Instituto foi intensamente 
celebrada com a realização de várias ações... 

Além de ampla campanha de comunicação, com a participação de assistidos e participantes do 
Plano SEBRAEPREV e Revista comemorativa, as celebrações aos 10 anos do SEBRAE PREVI-
DÊNCIA ocorreram também nas reuniões regionais da Diretoria de Administração e Finanças e 
em todas as Patrocinadoras.

campanhas
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CAMPANHA DE 

adesão

...mais informação por meio de palestras 
realizadas pela Entidade e pelos Gestores 
do Plano SEBRAEPREV, no triênio, resultou 
em mais adesões...

Como uma das ações do Programa de Educação Financeira e Previdenciária - Planejar e motiva-
dos pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, os Gestores do Plano SEBRAEPREV desenvolveram ações para 
colaboradores que ainda não eram Participantes e aproveitaram o momento da admissão de 
novos empregados para intensificar a divulgação do Plano SEBRAEPREV. Entre 2012 e 2014 
foram registradas 2.666 adesões. Esse  excelente resultado foi possível devido às ações conjun-
tas do SEBRAE PREVIDÊNCIA e 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 
veio a confirmar.

Sebrae AL Sebrae PE

campanhas
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CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO

SOBRE OS PERFIS FOI

intensa e
eficaz 

...investimos em comunicação para 
manter os nossos Participantes bem infor-
mados para a tomada de decisões quanto 
à opção do per�l...

A campanha teve como objetivo proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre as prin-
cipais questões relacionadas aos perfis de investimentos que foram implementados em de 
junho de 2013. 

A campanha percorreu pelas peças de e-mail marketing, vídeos explicativos, cartilha, hot site, 
teste de perfil e demais informações sobre perfis de investimentos, como as Notas Quinzenais 
e matérias publicadas nos meios de comunicação da Instituição e das Patrocinadoras.
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BANCO DO BRASIL PATROCINA

planejar
.... a busca de parcerias tem sido uma 
forma do SEBRAE PREVIDÊNCIA ampliar 
a sua atuação com redução de custos...

Nos auditórios dos SEBRAE/AP e SEBRAE/AM, empregados das Patrocinadoras conheceram 
mais sobre o Instituto e o Plano SEBRAEPREV. A rentabilidade dos perfis de investimentos e os 
últimos números do SEBRAE PREVIDÊNCIA foram também apresentados.
 
O palestrante Álvaro Modernell, especialista em finanças, deu várias dicas de como organizar a 
vida financeira  sem preocupações e desgastes com endividamento. Em seguida, o palestrante 
prestou consultoria financeira pessoal a diversos colaboradores.

O Planejar cumpriu mais uma vez o seu papel, levando mais informações e conceitos sobre o 
mundo da previdência complementar e finanças. Todas as ações do Planejar, no SEBRAE/AP, 
foram patrocinadas pelo Banco do Brasil.

Em 2013 foram realizadas 4 palestras de educação financeira com consultor contratado no mer-
cado e 9 palestras realizadas pela equipe do SEBRAE PREVIDÊNCIA, focadas no Sistema Previ-
denciário e no Plano SEBRAEPREV. Ao todo, foram realizadas 13 palestras.

PARCERIA COM O BANCO DO BRASIL
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CARTILHA DE

educação
financeira e
previdenciária 

...exploramos as diversas formas de comu-
nicação para disseminar a Educação 
Financeira e Previdenciária...

De forma objetiva, a Cartilha de Educação Previdenciária promoveu a disseminação de conheci-
mentos básicos sobre a previdência social e previdência complementar.  O material apresentou 
as principais características de um plano de previdência complementar, as diferenças entre os 
planos abertos e fechados, bem como o funcionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA, a legislação 
e as normas que regem os fundos de pensão. Seu conteúdo demonstrou que é fundamental o 
Participante acompanhar a gestão do seu Plano.
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MAIS EDUCAÇÃO FINANCEIRA:

rendas passivas  
...a educação �nanceira permaneceu presente 
nas ações do SEBRAE PREVIDÊNCIA e lançamos o 
Guia de Boas Práticas em Finanças... 

Como forma de orientar os Participantes 
sobre a importância da constituição de pou-
pança de longo prazo e como uma das ações 
do Programa de Educação Financeira e Previ-
denciária, foi disponibilizado aos Participantes 
o fascículo Rendas Passivas. O fascículo de 
Rendas Passivas trouxe  a resposta e orienta-
ções para a formação de reservas de poupan-
ça de curto, médio e longo prazos, como 
aluguel, rendimentos de aplicações financei-
ras, entre outros.

campanhas
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Em outubro de 2014 tivemos também o 

Guia de Boas Práticas em Finanças 

Pessoais – Educação Financeira Infantil.



CONCURSOS 

culturais
...o SEBRAE PREVIDÊNCIA foi repre-
sentado na cerimônia em homena-
gem aos aposentados, promovida 
pela ABRAPP, em São Paulo, pelo 
Assistido do Plano SEBRAEPREV...

O Concurso teve como objetivo homenagear os Assistidos do Plano SEBRAEPREV, por meio de 
ações que promovem a educação financeira e relatam a vida dos Participantes após a aposenta-
doria. 

O vencedor do 4º Concurso Vida de Aposentado foi o Assistido Luís Augusto de Castro Pacheco, 
que enviou o seu depoimento sobre o tema: “SEBRAE PREVIDÊNCIA 10 anos, eu faço parte 
dessa história”.

DIA DO APOSENTADO

“Tenho orgulho em estar envolvido no ‘Dia do Aposentado’, pois ao longo de 38 anos de Siste-
ma SEBRAE, sendo 30 no SEBRAE Nacional, participei ativamente junto com vários grupos de 
colaboradores na conquista do SEBRAEPREV em 2003. Foram anos de trabalho desde 1986, 
quando da transferência do CEBRAE para Brasília, que viemos lutando para conseguir nossa 
previdência complementar junto a diretores, conselheiros, entidades afim, etc. Dessa forma, 
vejo com muito entusiasmo a iniciativa de comemorarmos a data participando de um evento da 
ABRAPP como legítimos representantes de nossa instituição.”
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....famílias diferentes, mas com a mesma preo-
cupação e cuidado: o futuro de seus �lhos. 
Assim foi o IV Concurso Cultural Dia dos Pais... 

A ação faz parte do programa de educação financeira e previdenciária do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA, o Planejar. Um dos temas foi  “SEBRAE PREVIDÊNCIA: há 10 anos cuidando do futuro da 
minha família”. O concurso pedia uma foto e uma frase. 

O primeiro lugar ficou com  o participante do SEBRAE/AL, Everaldo Figueiredo. Segundo o 
Gerente da Unidade de Indústria (UIND), o SEBRAE PREVIDÊNCIA é o melhor seguro para o 
futuro de seus filhos. 

DIA DOS PAIS
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DIA DAS CRIANÇAS

... participantes do Plano SEBRAEPREV aprovaram o 
Concurso do Dia das Crianças ...

Como forma de envolver a família e homenagear as crianças, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou 
o Concurso Cultural que teve como objetivo ressaltar a importância da educação financeira e 
previdenciária entre os pequenos. Cofres e livros sobre educação financeira foram os prêmios 
da edição 2012. 

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

O participante Rogério de Campos 
Souza (SEBRAE/PR) e a Gestora do Plano 
SEBRAEPREV, Renata Fonseca.
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PARTICIPANTES APROVAM OS 

perfis de
investimentos

....a Campanha exitosa e esclarece-
dora dos Per�s de Investimentos foi 
reconhecida pelos Participantes...

Pedro Henrique, participante Auto-
patrocinado, optou pelo perfil 
Arrojado e ainda aproveitou o 
período de alteração de percentual 
para aumentar a sua contribuição. 
“Optei pelo Arrojado por ser mais 
jovem, tenho 25 anos e posso 
arriscar mais. Não tenho uma 
família para sustentar, então, o 
momento de arriscar é agora”, 
disse Pedro.
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QUADRO DE
CONSELHEIROS
e diretoria
executiva



quadro de conselheiros e diretoria executiva
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