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Período para alterar percentual de contribuição e 

perfil de investimento termina no dia 31 de julho

PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO 

Além de alterar o percentual da Contribuição Básica, os Participantes podem aderir à Contribuição Voluntária 
Mensal. Assim como a Básica, ela também é descontada via folha de pagamento. A Voluntária Mensal é de 
caráter facultativo, sem contrapartida da Patrocinadora e com valores mínimo e máximo de 1% a 30% do Salário 
de Contribuição. Pode ser esporádica, não sujeita a limite máximo e com valor mínimo de 1 VRP. Para realizar 
uma Contribuição Voluntária Esporádica, basta gerar o boleto na área restrita do portal  SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
Contribuir com um pouco mais pode fazer muita diferença no momento da aposentadoria. 

Como fazer 
Acesse a área restrita do portal www.sebraeprevidencia.com.br. Faça a alteração, caso queira, no menu 

Alteração de Percentual. Antes, você pode utilizar o Simulador de Benefício para visualizar como ficará a sua 
contribuição mensal. 

Ativos: O Participante Ativo deve entregar 1 (uma) via assinada ao Gestor do plano SEBRAEPREV, cujo envio 
ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, é de responsabilidade da Patrocinadora. 

Autopatrocinados: O Participante Autopatrocinado 
precisa encaminhar 1 (uma) via assinada ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA para validação das informações. 

Assistidos: Os Assistidos também podem alterar o 
percentual de recebimento do benefício. A opção pelo 
percentual pode variar de 0,5% (meio por cento) a 2% (dois por 
cento). Não havendo manifestação no prazo estabelecido, 
será mantido, para o período seguinte, o mesmo percentual 
anteriormente escolhido. 

Data limite para protocolar o formulário de percentual de 
contribuição, no SEBRAE PREVIDÊNCIA: 15 de agosto.

Agenda Previdenciária

(A Contribuição Básica corresponde a 
um percentual inteiro entre 1% (um por 

cento) e 7% (sete por cento), a 
ser aplicado na parcela do respectivo 

Salário de Contribuição excedente a 15 
VRP (R$ 3.558,30) - Valor de 

Referência Previdenciário (VRP) adotado 
pelo Plano pelo Plano no valor atual de 

R$ 237,22).

PERFIL DE INVESTIMENTO

Conservador, Moderado ou  Arrojado? 
A alteração só é necessária caso você 
queira trocar de perfil. Caso queira 
permanecer no perfil atual, não é preciso 
fazer a opção novamente. 
Como fazer
A c e s s e  a  á r e a  r e s t r i t a  d o  p o r t a l 
www.sebraeprevidencia.com.br. O Termo de Opção de Investimento está disponível no menu Contribuição.
Ativos: O Termo de Opção pelo Perfil de Investimentos poderá ser entregue ao Gestor do Plano SEBRAEPREV 
em sua Patrocinadora
Assistidos, Autopatrocinados e Vinculados (BPD): o reconhecimento da firma da assinatura em cartório é 
obrigatório. 
Data limite para protocolar o formulário de percentual de contribuição, no SEBRAE PREVIDÊNCIA: 15 de 
agosto.



Participantes Empréstimos

Investimentos

6.972 122 325 389 7.808
Ativos Assistidos Autopatrocinados BPD Total participantes

Volume da carteira
de investimentos

R$ 510 miR$ 510 miR$ 510 mi

Benefícios

7.193 = R$ 107 milhões

= R$ 3 milhões195

Total de empréstimos 
realizados desde nov/2009

Total de empréstimos 
realizados em  mai/2015

Rentabilidade das Cotas

4,43%

5,28%

4,55%
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta 
Total de Assistidos

R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.757,78

R$ 554.460,96
122

59
Aposentadoria 

Normal

2
Aposentadoria 
por Invalidez

51
Aposentadoria 

Antecipada

10
Pensão por

morte
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Conservador            

Sebraeprev (Moderado) 

Arrojado Estatística mai/2015

Perfil da 
população de 

Assistidos

2012 

2015 

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de maio/2015).

JUNHO DE 2015

7,3% 14,22%

2011 2
0

13
 -1,02%

-0,26%
-0,54%

Educação financeira

1-Diagnóstico: Todo planejamento que se preze, 
deve começar por um diagnóstico. Só poderemos 
melhorar nossa vida financeira após conhecê-la. 
Precisamos descobrir três questões básicas: Qual 
meu patrimônio? Quanto eu ganho? Quanto eu 
gasto? Respondidas essas três perguntas, você 
saberá como anda a sua saúde financeira.
2-Objetivos: O diagnóstico identifica onde você 
está, agora você precisa descobrir aonde quer 
chegar. Para isso, é necessário definir seus objetivos 
em curto, médio e longo prazo.
Os de curto prazo são aqueles que você pretende 
realizar dentro de, no máximo, um ano e são mais 
baratos. Os de médio prazo são aqueles entre um e 
cinco anos, como a troca de carro, por exemplo. Por 
último, mas não menos importante, ficam os 
objetivos de longo prazo, como a compra de um 
imóvel ou a conquista da independência financeira. 
3- Poupar: Para sair da sua atual situação – 
diagnóstico- e chegar aonde você quer- objetivos- 

é preciso ter dinheiro sobrando. Por isso, a terceira 
fase do planejamento é iniciar um plano de 
poupança. Mensalmente, você irá destinar uma 
parte dos seus ganhos para sua poupança, assim, 
você terá a verba necessária para executar as 
próximas duas etapas do planejamento. 
4-Quitar Dívidas: As dívidas, além de roubar nossa 
paz de espírito, roubam nossos sonhos! Afinal, 
deixamos de investir dinheiro para pagar juros aos 
bancos e financeiras. Portanto, agora que você tem 
um plano de poupança, seu primeiro objetivo deve 
ser quitar suas dívidas, principalmente aquelas com 
juros mais altos. 
5- Investir: Agora que você já quitou suas dívidas, 
pode destinar seu suado dinheiro para algo de valor: 
o seu futuro! Como o dinheiro poupado não irá mais 
para quitar suas dívidas, agora você pode utilizá-lo 
para atingir seus objetivos. Você fará isso, através 
dos investimentos!

Fonte: www.aescolhacerta.com.br

5 Etapas para a Construção do seu Planejamento Financeiro!
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Aposentadoria Normal 

A elegibilidade é o momento em que o Participante 
do Plano SEBRAEPREV cumpre os três requistos 
para requerer o seu benefício de Aposentadoria 
Normal. São eles: 60 anos de idade, 10 anos de 
tempo de serviço contínuo na Patrocinadora e 3 
anos de filiação ao Plano.O requerimento do 
benefício é facultado ao Participante quando do 
desligamento da Patrocinadora. 

A contrapartida patronal e o Benefício de Risco 
cessam no mês subsequente ao da elegibilidade. Já 
a Contribuição Básica de Participante não é mais 
obrigatória, podendo o Participante optar pela 
Contribuição Voluntária Mensal (sem Taxa de 
Carregamento*) e o cancelamento da Básica. 

No portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, no menu 
F o r m u l á r i o s ,  e s t á  d i s p o n í v e l  o  Te r m o  – 
Contribuição de Elegível. O termo é utilizado no 
caso de Participantes que se tornam elegíveis ao 
benefício de Aposentadoria Normal, porém, 
permanecem  na Patrocinadora. Caso não haja 
manifestação, o desconto da Contribuição Básica é 
mantido. Vale ressaltar que o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
entra em contato com os Participantes por meio de 
carta e e-mail, informando mais detalhes sobre a 
elegibilidade. 
*Taxa de Carregamento: Percentual de 2% que incide sobre 
as Contribuições Básicas dos Participantes e das 
Patrocinadoras para cobrir custos administrativos da 
manutenção do Plano SEBRAPREV. 

Elegibilidade ao benefício de Aposentadoria Normal 


