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1. ABERTURA 
 

“Somar para Evoluir” – cuidar do futuro daqueles que 
amamos é uma maneira de planejar o nosso próprio amanhã. 

 
Este Relatório Anual de Informações (RAI) apresenta as informações gerenciais de previdência e de 
investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o exercício de 2017. É um documento fundamental 
para a transparência da gestão do Instituto e ganha, agora, ainda mais importância diante da 
perspectiva da criação e da administração de um novo plano de benefícios, voltado para cônjuges, 
filhos e familiares dos participantes do Plano SEBRAEPREV. 
 
Com o novo plano, o Instituto irá somar a família do participante à “família SEBRAE PREVIDÊNCIA”. 
Mas não é só isso: outra soma vem sendo observada no histórico da Entidade. Os resultados 
alcançados estão sendo superados (mais rentabilidade), os riscos têm sido mitigados (mais 
segurança) e a governança tem se aprimorado (mais capacitação) ano a ano. 
 
Logo, cada parcela nessa “operação de adição” vai levando o SEBRAE PREVIDÊNCIA à evolução, com 
o propósito de oferecer mais tranquilidade àqueles que entendem o valor da previdência 
complementar. Afinal, cuidar do futuro daqueles que amamos é uma maneira de planejar o nosso 
próprio amanhã. 
 

2. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Prezado(a) leitor(a), 
 
Cumprindo o compromisso de atuarmos cada vez mais próximos, ao longo de 2017 realizamos 
diversas ações nas Patrocinadoras e, principalmente, no âmbito da educação financeira e 
previdenciária aos quase 8 mil participantes do Plano SEBRAEPREV. Na principal delas, a I Feira da 
Previdência, proporcionamos atendimentos individuais junto ao INSS e consultoria financeira, 
discutimos os cenários econômicos do Brasil e do mundo e falamos de saúde e empreendedorismo 
na terceira idade. 
 
Essa aproximação também se refletiu de maneira menos tátil – afinal lidamos com o futuro de 
milhares de famílias, o que é um bem intangível. No tocante aos investimentos, atuamos com 
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prudência, sem perder oportunidades sempre em busca de maior rentabilidade com segurança. Os 
resultados alcançados demonstraram a consistência da nossa Política de Investimentos, aprovada 
pelo Conselho Deliberativo, executada pela Diretoria e acompanhada pela Comissão de 
Investimentos e o Conselho Fiscal.  
 
As Comissões Temáticas (Marketing e Comunicação, Planejamento e Orçamento, Investimentos e 
Seguridade) continuaram o trabalho de interação com a Diretoria Executiva nos diversos temas 
estratégicos da Entidade, dando mais segurança às decisões do Conselho Deliberativo. 
 
Por fim, fechamos o ano com uma boa notícia aguardada por todos: a aprovação pelo Conselho 
Deliberativo das ações que resultarão na implementação do plano previdenciário destinado aos 
familiares dos participantes do Plano SEBRAEPREV. Mantendo-nos cada vez mais próximos, 
continuaremos todos concentrados para lançarmos o plano familiar, mais um pilar para o bem-
estar de todos. 
 

Evandro Santos Nascimento 
 

3. MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Prezado(a) leitor(a), 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2017 com boas perspectivas, visto que o ano foi 
marcado por importantes conquistas que ocasionaram o nosso fortalecimento e a oferta de mais 
vantagens aos nossos participantes. 
 
Uma das principais foi a realização de ajustes no texto do Regulamento do Plano SEBRAEPREV. 
Dentre as alterações, destacamos a paridade contributiva entre os Patrocinadores e os Participantes 
para custeio dos benefícios de risco – que podem ser comparados a um seguro para as coberturas 
de morte ou invalidez. Desta forma, possibilitamos a garantia de um benefício maior em um 
possível sinistro, já que a Contribuição de Benefício de Risco será recolhida não apenas pelo 
Patrocinador, mas, também, pelo Participante. Além disso, o valor a ser pago é muito inferior ao 
cobrado por Entidades Seguradoras. 
 
No período, também vimos a nossa família crescer: mesmo com a redução de 1,9% no quadro de 
colaboradores do SEBRAE, devido aos Planos de Desligamento Voluntário (PDV), conseguimos 
aumentar o índice de adesão de participantes para 97%. Em 2017, foram 401 novas adesões, contra 
269 em 2016. Dos que aderiram ao PDV, 38% permaneceram vinculados ao Plano SEBRAEPREV. 
Somados aos já existentes, temos agora 836 pessoas entre autopatrocinados e em benefício 
proporcional diferido – isto é, quase 11% do nosso universo de participantes é formado por aqueles 
que continuam conosco mesmo após o desligamento da sua Patrocinadora. São números 
expressivos e que refletem a confiança na nossa gestão. 
 
Por falar em gestão, a constante adoção de boas práticas de governança tem garantido excelentes 
retornos. Com relação aos investimentos, temos dois grandes destaques: 
 

• A rentabilidade acumulada dos investimentos do Perfil Moderado (SEBRAEPREV) que, ao final 
de 2017, foi de 11,44% – um índice 115,2% maior que o benchmark (1,03% CDI), resultado 
do permanente acompanhamento dos investimentos junto aos gestores; 

• A carteira de Empréstimos – própria, com risco zero e retorno garantido – que rendeu 
16,99% mesmo após a redução da taxa de juros de empréstimo e acrescentou R$ 8,5 
milhões ao patrimônio do Instituto (representando cerca de 6% do patrimônio total, 
enquanto a média do segmento é de 1,8%). 

 



 

 

5 

Conseguimos ainda a redução da taxa de carregamento, possibilitada pela renegociação de 
contratos com todos os fornecedores, inclusive junto aos gestores de investimentos. Realizamos 
mudanças nos regulamentos dos fundos para possibilitar aos gestores de investimentos o acesso a 
outros fundos de investimentos, inclusive cotas de fundos estrangeiros, que ofereçam maior 
expectativa de retorno. Mitigamos os riscos, conforme apontou a 8ª Avaliação de Riscos e Controles 
Internos. E, assim, continuamos a evoluir. 
 
Estes resultados não seriam possíveis sem o apoio dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, das 
Comissões Temáticas e dos Gestores do Plano SEBRAEPREV que tanto se empenham nas 
Patrocinadoras para proporcionar o melhor atendimento aos Participantes. 
 
Para 2018, esperamos superar os R$ 880 milhões em patrimônio e aumentar ainda mais o índice de 
adesão, além de implementar 100% do Plano de Continuidade de Negócios e lançar o novo Plano 
Familiar para dependentes dos participantes do SEBRAEPREV, além de um outro plano patrocinado. 
Contamos com você nessa jornada! 
 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente 

 

4. DESTAQUES DO ANO 
 
Conheça as principais realizações e acontecimentos do ano de 2017:  
 

Mudança do contato: de atendimento para relacionamento 
O ano de 2017 começou com novidade no SEBRAE PREVIDÊNCIA: o e-mail da Área de 
Relacionamento mudou de atendimento@sebraeprev.com.br para 
relacionamento@sebraeprev.com.br. A mudança foi provocada por entendermos que a relação com 
o participante vai muito além de um simples atendimento. Afinal, ao cuidar do seu futuro, criamos 
laços duradouros e relações que podem durar toda a vida. 
 

Demonstrativos digitais 
A partir de 2017, os Demonstrativos de Pagamento de Assistidos, de Contribuição dos 
Autopatrocinados, os Informes de Rendimentos para fins de imposto de renda e os Demonstrativos 
de Empréstimos foram disponibilizados apenas por meio digital acessível na área restrita do Portal, 
em mais uma ação do Instituto em linha com a sustentabilidade ambiental. 
 

Redução da taxa de juros de empréstimo 
Na 1ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de março, o Conselho Deliberativo aprovou a redução da 
taxa de juros das modalidades pré-fixada (de 2% para 1,5%) e pós-fixada (de 1,5% +IPCA para 1,2% 
+ IPCA). Além disso, foi liberado o participante ter mais de um contrato, desde que o seu saldo 
devedor não seja superior a 70% da sua reserva e que tenha margem consignável. A Modalidade 
Especial, que estava suspensa temporariamente, foi cancelada definitivamente. As novas taxas 
entraram em vigor no dia 2 de maio. 
 

R$ 700 milhões de patrimônio 
Em abril, o Instituto atingiu o marco de R$ 700 milhões em patrimônio consolidado. Atingir tal 
número representou muito para um plano ainda jovem, como o Plano SEBRAEPREV, implementado 
em 2004. O resultado é fruto de aplicações financeiras feitas com as melhores práticas existentes 
no mercado, além de todo trabalho realizado, em conjunto, pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, 
Comissão de Investimentos e Diretoria Executiva do Instituto, sempre precedidas de uma profunda 
avaliação dos riscos envolvidos. 
 

Realização da I Feira da Previdência 
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou a sua I Feira da Previdência entre os dias 8 e 12 de maio, em 
Brasília, na Sede do SEBRAE Nacional. O evento teve como objetivo compartilhar conhecimentos, 
tornando o universo da previdência, finanças e saúde mais amplo e acessível aos empregados das 
Patrocinadoras e, também, ao público em geral. A Feira reforçou o papel do Instituto de atuar como 
educador previdenciário e financeiramente não apenas para os Participantes, mas também 
expandindo os benefícios da previdência complementar a toda a sociedade. 
 

Implantação do atendimento via Skype 
Após algumas experiências, o SEBRAE PREVIDÊNCIA decidiu ampliar os seus canais de 
relacionamento ao possibilitar o atendimento via Skype. A ideia surgiu nas visitas às Patrocinadoras 
com as ações do Planejar. Nas ocasiões, eram realizados atendimentos individuais, porém 
participantes lotados em escritórios regionais e que não podiam comparecer às sedes, acabavam 
atendidos via Skype. O que antes era esporádico, passou a fazer parte da rotina e do modelo de 
Relacionamento do Instituto. 
 

Transparência: informações sobre investimentos mais atualizadas 
Em setembro, fizemos mudanças na página “Investimentos” do nosso Portal. Nela, agora é possível 
conferir, semanalmente, um panorama da carteira de investimentos do Plano SEBRAEPREV e as 
rentabilidades nos três Perfis de Investimentos. 
 

Perspectivas de novo plano 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA segue avançando nos estudos para a implementação de um plano de 
previdência destinado aos cônjuges, filhos e familiares dos participantes do Plano SEBRAEPREV. O 
plano familiar está em construção para chegar com vantagens competitivas, transparência, 
atendimento qualificado e rentabilidade. Para a implementação desse importante benefício foi 
criada uma Comissão Especial Temporária, que tem como coordenadora a Conselheira Maristela 
França, e como membros os Conselheiros Clarice Veras, Airton Gonçalves e Luiz Antônio Rolim. 
 

Chegamos aos 200 assistidos 
O mês de novembro registrou mais uma marca do SEBRAE PREVIDÊNCIA: 200 assistidos. Esse 
número está representado por uma folha bruta mensal de pagamento de benefícios de R$ 850 mil. 
E o assistido de número 200 é o ex-colaborador do Sebrae RJ, Antônio Carlos Campos dos Santos.  
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5. O INSTITUTO 
 

5.1 HISTÓRICO 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de 
Previdência Complementar constituída sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de 
personalidade jurídica de direito privado. Foi criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas -SEBRAE com o objetivo de complementar os benefícios concedidos pela 
previdência social mediante administração do Plano SEBRAEPREV. 
 
As Unidades que compõem o Sistema SEBRAE e a ABASE - Associação Brasileira dos SEBRAEs 
Estaduais, mediante a celebração dos respectivos Convênios de Adesão, são Patrocinadoras do 
Plano SEBRAEPREV, além do próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do Instituto e ao seu funcionamento 
operacional proveem de contribuições das Patrocinadoras, dos Participantes e dos rendimentos 
resultantes das aplicações desses recursos. 
 
5.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
Segurança, aposentadoria, futuro, investimento, poupança, tranquilidade e previdência. Estes são 
alguns dos atributos que traduzem a atuação do SEBRAE PREVIDÊNCIA para os Participantes – 
conforme frequência de menções espontâneas na última Pesquisa de Satisfação – e que estão 
intimamente ligados à missão, à visão e aos valores do Instituto, citados a seguir. 
 

5.2.1. 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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5.2.2. Visão 
 
Ser referência no mercado de previdência complementar primando pela excelência de resultados 
na gestão de produtos previdenciários para seus Participantes, Patrocinadores e Instituidores. 

 
5.2.3. Valores 
 

• Princípios Éticos 
• Equidade 
• Transparência 
• Responsabilidade 
• Justiça 
• Imparcialidade 
• Discrição 
• Confidencialidade 

 

5.2.4. Nosso Jeito de Ser 
 

• Comprometidos 
• Empreendedores 
• Parceiros 
• Positivos 

 

5.3. ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 
 
5.3.1. Conselho Deliberativo 
É o órgão responsável pela deliberação e orientação superior, ao qual incumbe fixar as diretrizes e 
políticas do SEBRAE PREVIDÊNCIA por meio de decisões colegiadas. É composto por oito membros 
titulares e seus respectivos suplentes. 
 

5.3.2. Conselho Fiscal 
O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da gestão do Instituto, composto por quatro membros 
efetivos e seus respectivos suplentes – onde dois eleitos pelos participantes e dois escolhidos pelas 
patrocinadoras – dentre os Participantes dos planos de benefícios. 
 

5.3.3. Diretoria Executiva 
A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da Entidade, cabendo-lhe cumprir as 
deliberações do Conselho Deliberativo. É composta por três membros. 
 

5.4. POSIÇÃO NO RANKING DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 
 
A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP divulga um 
“ranking” da previdência complementar fechada com base no volume da carteira de investimentos 
administrada pelas Entidades. 
 
Desde a sua implantação, em dezembro de 2004, o SEBRAE PREVIDÊNCIA vem numa trajetória de 
crescimento, galgando nove posições, passando do 125º para o 116º lugar – com o crescimento de 
14,5% do patrimônio, que atingiu a marca de R$ 767,5 milhões. 
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6. RESUMO EXECUTIVO 
 
O Plano SEBRAEPREV administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA é um plano de benefícios na 
modalidade de Contribuição Definida (CD), cujo saldo da conta acumulado em nome do Participante 
é composto pelas contribuições pessoais, do Patrocinador e a rentabilidade auferida na aplicação 
desses recursos.Os Patrocinadores do Plano são o SEBRAE Nacional e as Unidades que compõem o 
Sistema SEBRAE, a ABASE e o próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 

6.1. PATRIMÔNIO 
 
6.1.1. Evolução do Patrimônio (em milhões de R$) 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2017 atingindo R$ 767,5 milhões de patrimônio, 
com crescimento de 14,5%. Além disso, as rentabilidades das cotas, por perfil de investimento, 
foram as seguintes: Conservador:  9,18%; Moderado: 10,07%; Arrojado: 7,48%. 
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6.1.2. Rentabilidade Bruta dos Investimentos 
 
No gráfico abaixo é possível observar que o desempenho dos perfis dos investimentos do Plano 
SEBRAEPREV foi bastante superior aos principais indicadores de mercado (Ibovespa, IPCA e 
Poupança), nos últimos 12 anos. A rentabilidade do Plano SEBRAEPREV foi obtida com volatilidade 
(oscilações) bastante inferiores ao IBOVESPA, resultado da aplicação de criteriosos limites de 
investimentos com o objetivo de otimizar a relação risco x retorno. 
 
Fazemos nossos investimentos através das maiores gestoras do mercado (Bradesco, Itau e BB). 
Ainda assim, no início de 2018, aprovamos uma mudança no regulamento de nossos Fundos 
Exclusivo Sebraprev (FIC – Fundo de Investimentos em Cota), que permitirá que nossos gestores 
acessem os demais gestores do mercado. A grande vantagem dessa estrutura é que além de termos 
acesso aos melhores produtos do mercado poderemos contar com a expertise dos gestores 
(Bradesco, Itau e BB) para selecionar os melhores fundos de investimentos. A performance de cada 
gestor é avaliada periodicamente, sendo aplicado política de consequências (Resgate e Aplicações) 
para recompensar os melhores desempenhos. 
 
 

 
 
 
6.2. PARTICIPANTES 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2017 com um total de 7.895 Participantes e um nível de adesão 
de 96,84%. O alto índice – um dos maiores do segmento – é resultado do apoio das Patrocinadoras 
e dos Gestores do Plano SEBRAEPREV no aperfeiçoamento do processo de integração, que dá aos 
novos empregados do sistema SEBRAE acesso às informações a respeito da previdência 
complementar no momento da admissão. 
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6.2.1. Evolução do Número de Participantes 
 

 
 

6.2.2. Segmentação por Situação e Gênero 
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6.2.3. Segmentação dos Benefícios de Prestação Continuada 
 

 
 
6.3. INVESTIMENTOS 
 
6.3.1. Cenário Macroeconômico 
 
O ano de 2017 foi marcado pelo fim da recessão econômica e pela retomada moderada do 
crescimento do País, com inflação controlada e abaixo da meta do Banco Central – além de 
trajetória de queda na taxa de juros básica (SELIC), que atingiu o índice mais baixo da nossa 
história. 
 
Os indicadores de confiança da atividade econômica apresentaram melhoria, mas ainda impõem 
alguma cautela. O mercado de trabalho reagiu favoravelmente e a concessão de crédito apresentou 
um leve avanço. O setor externo (balança comercial) obteve um superávit recorde, o que leva a uma 
maior estabilidade da taxa de câmbio. Os riscos associados a esse cenário foram pautados no 
âmbito fiscal e nas eleições de 2018, que devem trazer volatilidade para o mercado financeiro e de 
capitais brasileiro para este ano. 
 
No ambiente internacional, o cenário macroeconômico e financeiro apresentou tendência favorável, 
decorrente da recuperação da atividade econômica das principais economias e dos países 
emergentes, beneficiada por uma combinação positiva de inflação sob controle e de estímulos 
monetários – sobretudo na Zona do Euro e nos Estados Unidos, que ainda devem manter um 
importante fluxo financeiro internacional de capitais. 
 
6.3.1.1. Impacto no Instituto 
 
O mercado financeiro e de capitais apresentou alta volatilidade durante o ano de 2017, 
principalmente no mês de maio devido às denúncias contra personagens políticas e 
governamentais – o que impactou, principalmente, a carteira de investimento do Perfil Arrojado. 
 
Entretanto, com o acompanhamento contínuo e próximo junto aos gestores dos fundos de 
investimento, foram tomadas medidas buscando maximizar os resultados, sempre observando as 
características do Plano SEBRAEPREV, o universo de Participantes e os perfis de investimento 
escolhidos. Dentre elas, destaca-se a realização de conferências telefônicas mensais com os 
gestores, onde eram apresentadas as perspectivas para o cenário econômico, o resultado da 
performance e a estratégia de alocação de ativos. 
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Mais uma vez o destaque foi a Carteira de Empréstimos, representando 5,9% dos investimentos. A 
Operação de Empréstimos aos Participantes, além de rentável e com baixo risco, ampliou seu 
potencial de resultados a partir dos ganhos de eficiência na liberação do empréstimo, que hoje é de 
48h para qualquer parte do Brasil, com contratação via Portal e totalmente eletrônica. 
 
 

Perspectivas para 2018 
 
 
Com a queda na taxa de juros básica da economia em patamar abaixo de 7,00% a.a., podendo cair 
até 6,5% a.a., e com inflação sob controle e recuperação gradual do crescimento econômico, é 
preciso deixar o conservadorismo para trás na busca por uma rentabilidade melhor, alocando em 
ativos de maior risco. 
 
Para tanto, a Política de Investimentos aprovada para2018 trouxe uma exposição maior da carteira 
de investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA no mercado acionário (Ibovespa), em Fundos de 
Investimentos do Segmento Estruturados (Fundos Multimercados Arrojados e Fundos Imobiliários) 
e em investimentos no exterior. Essa diversificação proporciona uma expectativa de retorno maior. 
No entanto, a exposição ao risco é menor do que se a alocação ocorresse exclusivamente em um 
único segmento de investimento. 
 
 

6.3.2. Política de Investimentos 
 
 
A Política de Investimentos tem por objetivo estabelecer os princípios a serem seguidos e traçar as 
diretrizes que devem reger os investimentos dos Recursos Garantidores do Patrimônio Social 
(Provisões Matemáticas e Fundos) do SEBRAE PREVIDÊNCIA, buscando garantir a segurança, liquidez 
e rentabilidade, visando preservar os benefícios dos seus Participantes e Assistidos. Ela é revisada 
anualmente, sempre considerando as características e especificidades dos planos de benefícios, a 
legislação pertinente e os cenários econômicos. Nela são definidos itens como a alocação 
estratégica, restrições de investimentos, operações com derivativos e apreçamento de ativos. 
 
A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo para o ano de 2018 trouxe 
mudanças nas metas de rentabilidade (benchmark) para os perfis Moderado e Arrojado, passando 
de 103% CDI e 105% CDI para 105% CDI e 110% CDI, respectivamente, permanecendo o Perfil 
Conservador com a meta de rentabilidade de 101% CDI. 
 
Merece destaque também a avaliação e controle de monitoramento dos diversos riscos aos quais os 
recursos do plano de benefícios estão expostos, dentre eles os riscos de mercado, de crédito, de 
liquidez, legal, operacional, atuarial e de procedimentos. 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA adota, no processo de tomada de decisão, regras para observância dos 
princípios socioambientais, conforme estabelece os Princípios para Investimento Responsável (PRI), 
uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O Instituto é signatário do 
CDP – CarbonDiscloureProgram, organização internacional, sem fins lucrativos, que mede e divulga 
o impacto das empresas e cidades sobre o meio ambiente e recursos naturais. 
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6.4.3. Alocação dos Recursos Garantidores 
 

 

 

 
 

6.4.3.1. Gestão Terceir izada 
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6.4.4. Perfis de Investimentos 
 
Os recursos do Plano SEBRAEPREV são investidos em três modalidades de Perfis de Investimentos 
de livre escolha dos Participantes conforme seus objetivos de vida, expectativas de resultados em 
curto, médio ou longo prazo. Isto é, com os Perfis de Investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA oferece 
mais flexibilidade e autonomia para que os Participantes construam as suas reservas para a 
aposentadoria de forma compatível com as suas particularidades e tolerância ao risco. 
 
Para apoiar os Participantes na tomada de decisão, seja no momento de adesão ao Plano 
SEBRAEPREV ou no período anual de alteração de opção, foi novamente disponibilizado um hotsite 
específico (www.perfilinvestsebraeprev.com.br), acessível pela página principal da Entidade 
(www.sebraeprevidencia.com.br). Nele, há informações completas sobre: 

• as características de cada Perfil, bem como fatores que devem ser levados em conta para a 
decisão; 

• tipologia dos investimentos que caracterizam o mercado financeiro e compõem os títulos de 
nossas carteiras; 

• alocações de investimento e tipos de risco envolvidos; 
• informações sobre quando e como optar e dúvidas frequentes; 
• teste online para o Participante conhecer melhor seu perfil de investidor; e 
• Cartilha explicativa. 

 

6.4.4.1. Tipos de Per fis 
 

Conservador 
Orientado para aqueles que não gostam ou não querem correr riscos em seus investimentos, o 
Perfil Conservador agrupa investimentos considerados de menor risco e, por isso, exclui a aplicação 
de recursos em renda variável. 
 

SEBRAEPREV (Moderado) 
É um perfil intermediário, adequado para aqueles que buscam segurança, mas não deixam de 
considerar uma certa dose de risco para obter ganhos maiores. Para isso, aceitam investir parte de 
seus recursos em renda variável. 
 

Arrojado 
O Perfil Arrojado destina-se ao Participante com maior tolerância ao risco com o objetivo de buscar 
retornos mais elevados no longo prazo. O que o diferencia do Perfil SEBRAEPREV (Moderado) é a 
maior exposição em renda variável. 
  

http://www.sebraeprevidencia.com.br/
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6.4.4.2. Rentabilidades 
 
Todos os Participantes têm acesso à posição semanal de seus investimentos tanto na área restrita 
ao Participante, no próprio Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA na internet 
(www.sebraeprevidencia.com.br/investimentos) e no aplicativo mobile da Entidade. Nesses canais é 
possível verificar a distribuição do patrimônio por Perfil de Investimento (Conservador, Moderado e 
Arrojado) e por segmento de aplicação (renda fixa, renda variável, investimentos e fundos 
imobiliários, aplicações no exterior e empréstimos aos Participantes). 
 
A rentabilidade dos Perfis é apresentada por semana, mês e ano. A última cota calculada também 
faz parte das informações disponíveis, acompanhada de análise do mercado financeiro e 
perspectivas da semana. 

 
6.4.4.2.1. Por Per fil de Aplicação 
 
 

 
 

6.4.4.2.2. Por Fundo de Investimento (composição em 30/12/2017) 
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6.5. ADMINISTRAÇÃO 
 
As Despesas Administrativas correspondem aos gastos para manutenção da gestão do Plano 
SEBRAEPREV, segregadas em despesas de Administração Previdencial e de Administração de 
Investimentos. Em 2016, o total das Despesas Administrativas foi de R$ R$ 6.264.051,16. 

 

 
6.5.1. Custo por Participante 
 
A Despesa Per Capita ou Custo por Participante representa um indicador para os gastos 
administrativos por Participantes. Esse indicador permite a realização de comparações sobre a 
estrutura de custos da Entidade. Em 2017, verificou-se um aumento em virtude da manutenção da 
quantidade de 
Participantes 
e do aumento 
do quadro de 
pessoal do 
Instituto e 
implantação 
do Plano de 
Continuidade 
de Negócios. 
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6.5.2. Taxa de Carregamento 
 
Desde 2009 vimos numa trajetória de queda da Taxa de Carregamento. Para o Orçamento 2018, o 
Conselho Deliberativo aprovou mais uma redução, passando-a taxa de 1,5% para 1,2%, vigente a 
partir de 2018. A Taxa de Carregamento incide apenas na Contribuição Básica. Contribuições 
Voluntárias e de Serviço Passado não tem Taxa de Carregamento. 
 

 
 

6.5.3. Taxa de Administração 
 
A Taxa de Administração permanece estável em 0,8% desde 2013, sendo uma das menores 
praticadas pelo segmento de previdência complementar. 
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7. GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
O objetivo principal de nossa estrutura, políticas, práticas e instrumentos de governança corporativa 
é garantir a confiabilidade, manter a gestão sempre transparente aos Participantes, Patrocinadoras, 
colaboradores e demais públicos direta e indiretamente impactados pela nossa atuação.   
 
Além de estrutura organizacional e ações com alto nível de aderência às melhores práticas, o Portal 
do Instituto na internet (www.sebraeprevidencia.com.br/sebrae-previdencia, aba Documentos 
Institucionais) oferece acesso integral a um conjunto de documentos fundamentais para que 
Participantes e demais públicos estratégicos conheçam em detalhes as diretrizes de gestão: 

 
Planejamento Estratégico 

 
Política de Relacionamento 

Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA Política de Combate 
à Lavagem de Dinheiro 

 
Regulamento do Plano SEBRAEPREV 

 
Política de Comunicação 

Código de Princípios 
Éticos e de Conduta 

Política de Segurança 
da Informação 

 
Coletânea de Normas Pesquisas de Satisfação 

com os Participantes 
 

Manual de Governança Corporativa 
 

Demonstrações Atuariais 

Manual de Gestão 
de Crise e Imagem 

  

http://www.sebraeprevidencia.com.br/sebrae-previdencia
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7.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
 

 
 

A estrutura de governança, seus mecanismos e processos baseiam-se na integração e no 
alinhamento com as boas práticas de gestão dos processos, gestão de riscos e compliance, gestão 
de pessoas, tecnologia da informação, comunicação e planejamento estratégico. 
 

7.1.1. Instrumentos de Governança 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2017 com todos os seus instrumentos de 
governança atualizados e aprovados pelo Conselho Deliberativo, com destaque para o Código de 
Princípios Éticos e de Conduta – em atendimento às recomendações da 8ª Avaliação de Riscos e 
Controles Internos e da 2ª Avaliação de Compliance, sendo esta elaborada pela Consultoria 
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DELOITTE. O referido Código é aderente ao Código de Princípios Éticos e de Condutas para o 
Regime Fechado de Previdência Complementar, estabelecido pela Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp. Além disso, foi implementado o 
Manual de Gestão de Crise e Imagem, aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
 

7.1.2. Assembleia Geral 
 
As Patrocinadoras com convênio de adesão firmado com o SEBRAE PREVIDÊNCIA reúnem-se em 
Assembleia de Patrocinadores, competindo-lhes eleger metade dos membros do Conselho 
Deliberativo e metade dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. 
 
Anualmente é apresentada à Assembleia de Patrocinadores, composta de 30 Patrocinadores, a 
Prestação de Contas do exercício anterior e, eventualmente, as alterações no Regulamento do Plano 
e no Estatuto da Entidade, além da indicação de Conselheiros. 
 

7.2. INDICADORES DE MELHORES PRÁTICAS 
 
A autoavaliação dos níveis de aderência do SEBRAE PREVIDÊNCIA às melhores práticas do 
segmento, conforme o Guia de Melhores Práticas em Fundos de Pensão, da Superintendência de 
Previdência Complementar (PREVIC),apresentou 99,5% de conformidade (Índice Geral de 
Aderência). 
 

 
 

7.2.1. Mapeamento dos Processos 
 
Periodicamente, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza um mapeamento que tem como eixo o alinhamento 
entre estratégia, processos, pessoas e tecnologia, de forma substantiva à ampliação das boas 
práticas existentes e necessárias para um fundo de pensão. Trata-se de um método customizado e 
simples que proporciona a participação de todos os Colaboradores na revisão, reestruturação, 
redesenho e manualização dos Processos de Negócios. 
 
Além da manualização, automatização e integração das atividades, a experiência no mapeamento 
dos processos também facilita a padronização das percepções sobre a avaliação de riscos e 
controles internos, bem como um maior conhecimento e integração dos Colaboradores nas 
diversas atividades e ações da Entidade. Desta forma, são identificadas oportunidades de melhorias 
importantes, deixando o Instituto no caminho do aperfeiçoamento constante. 
 
Após a implementação do 3º Ciclo de Planejamento Estratégico 2015-2018, em 2015, e sua revisão 
no ano seguinte, fez-se necessária toda a avaliação dos processos ao longo de 2017, desde a Cadeia 
de Valor, visando adequá-la às novas metas e desafios estabelecidos. Como desdobramento deste 
trabalho vários processos foram automatizados, principalmente aqueles relacionados com a área 
financeira e de contabilidade. 
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7.2.2. 8º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos  
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA entende a gestão de riscos como um processo de contínuas melhorias, os 
resultados aferidos atestam a disposição da organização em buscar a mitigação dos riscos que 
afetam suas atividades. Vale ressaltar que a formalização de controles, além de fazer parte das boas 
práticas de mercado, é uma exigência da Resolução CGPC nº 13 de 01.10.2004. 
 
Por isso, visando mensurar as incertezas futuras em termos de probabilidade e impacto, em relação 
aos objetivos planejados, foi concluído o 8º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos. 
 
Em 2017, o método de avaliação foi aperfeiçoado ainda mais, com a introdução da nova métrica da 
“contribuição” dos controles na análise dos resultados e na seleção dos planos de ação e, também, 
com a introdução da análise dos controles no relatório final. 
 
Conforme parecer da Consultoria contratada, em termos comparativos com o mercado e de 
procedimentos para conformidade com a Res. CGPC 13, a Entidade demonstra boa aderência às 
práticas de controle. 
 
De acordo com o Relatório Final do 8º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos, elaborado 
por Consultoria especializada, em termos de resultados, o quadro foi de melhoria nos controles dos 
riscos da Instituição, conforme gráficos comparativos: 
 

 
 

7.2.3. 2ª Avaliação de Compliance 
 
O Programa de Integridade Corporativa (Compliance) visa avaliar e mitigar os riscos de não 
conformidade e fraudes, aperfeiçoando as operações e protegendo a reputação da organização em 
um cenário de crescente demanda para garantir consonância com seus princípios e valores, bem 
como com leis, regulamentos e normas nacionais e internacionais. É composto por vários 
elementos que interagem com os aspectos inerentes às áreas de negócios do Instituto. 
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Considerando as constantes mudanças de gestão e aumento da complexidade dos riscos e 
regulamentações, essa ferramenta tende a se tornar cada vez mais dinâmica, complexa, estratégica 
e flexível, sem perder a sua essência e o aculturamento da conduta ética dos colaboradores, 
representantes e fornecedores. Dessa forma, é exigida uma mudança cultural, na qual a Gestão de 
Compliance não é apenas mais uma necessidade de verificação/identificação e sim parte integrante 
da forma como os negócios são conduzidos. 
 
O Programa requer um monitoramento contínuo e também uma análise recorrente dos riscos 
associados às Transações Críticas que o SEBRAE PREVIDÊNCIA está exposto. Não por acaso, foi 
realizada uma segunda visita (2º ano do Programa de Integridade Corporativa) onde foram 
analisadas, novamente, a eficácia e eficiência dos controles já verificados no ano anterior, bem 
como a inclusão de novas Transações Críticas sobre a Política de Prevenção e Combate à Lavagem 
de Dinheiro e exclusão de Transações Críticas, as quais foram aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo, com similaridade de análises e as estruturais que estavam implementadas. 
 
Foi verificado, pela consultoria Deloitte Touche Tohmatsu, a existência de controles internos 
eficazes e implementados para 24 (67%) das 36 transações críticas analisadas, situação que 
minimiza os riscos associados, os quais foram previamente identificados e validados junto à 
Diretoria Executiva.  
 
Para outras 12 transações críticas (33%) foi verificada a existência de controles parcialmente 
implementados, devido a necessidade do aprimoramento de seu desenho e/ou execução plena, ou 
seja, para parte das transações analisadas, o controle não foi inteiramente executado, expondo o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA à materialização dos riscos associados. Não foram identificamos controles 
não implementados para as situações analisadas. 
 

 
 

Com relação às orientações apontadas, o SEBRAE PREVIDÊNCIA executou um Plano de Ação onde 
quatorze das dezessete recomendações já foram implementadas no próprio exercício, restando 
entre outras a implementação do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) – que, pela sua 
complexidade se encontra em fase de implementação. 
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8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2018 
 
O compromisso do SEBRAE PREVIDÊNCIA com uma gestão estratégica e profissionalizada – que se 
traduza em resultados consistentes de longo prazo para seus Participantes e Patrocinadoras e 
contribua para o fortalecimento do sistema de previdência complementar – se efetiva por meio do 
Planejamento Estratégico quadrienal, disponível no portal do Instituto na internet 
(www.sebraeprevidencia.com.br/sebrae-previdencia, aba “Documentos Institucionais”). 
 
Faz parte dos elementos de cultura corporativa do SEBRAE PREVIDÊNCIA, desde o início, a 
preocupação em entender e se preparar de forma planejada e proativa para atender cada vez mais 
e melhor as expectativas dos Participantes e Patrocinadores. E se a construção da estratégia for 
transparente e compartilhada com os públicos de interesse, maiores chances de sucesso e 
efetividade e, consequentemente, apresentar uma resposta ao desafio de olhar para o futuro. 
 

 
 
O Planejamento Estratégico 2015-2018, explicitado no Mapa Estratégico, é um importante 
instrumento para a gestão de negócios e das pessoas. Com metas e indicadores definidos, orienta a 
atuação da Diretoria Executiva e dos Colaboradores – que receberam informação e treinamento 
necessários para o entendimento das responsabilidades e capacitação específica para transformar 
conhecimento em ação. 
 
Esse monitoramento constante das ações e respectivos resultados são expressos em uma série de 
indicadores e subsidiam todos os instrumentos de prestação de contas, tais como os que constam 
no Resumo Executivo deste Relatório e os Relatórios Gerenciais trimestrais. Os índices compõem o 
Desempenho da Estratégia Institucional – apresentado trimestralmente aos Conselhos Deliberativo 
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e Fiscal – e o Desempenho Operacional Institucional, que monitora a evolução da execução do 
Plano de Ação – apresentado ao Conselho Deliberativo por meio da Comissão de Planejamento e 
Orçamento, e ao Conselho Fiscal. 
 

9. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 
9.1. SUSTENTABILIDADE 
 
O Instituto busca, sempre que possível, adotar medidas e inserir em seus processos fatores que 
favoreçam a disseminação de atitudes sustentáveis. Isso inclui ações específicas implementadas na 
rotina dos colaboradores, bem como a adoção de mecanismos de controle preventivos e corretivos 
contra abusos interesseiros na política de investimento – uma vez que, sem eles, os rendimentos a 
serem auferidos pelos Participantes e Assistidos podem ser reduzidos ou até perdidos.Neste 
sentido, o SEBRAE PREVIDÊNCIA atua com princípiossocioambientaiscomo uma questão de 
responsabilidade corporativa.  
 

9.1.1. Ações Sustentáveis implementadas na rotina do Instituto 
 

• Utilização como referência da ação realizada pelo núcleo de sustentabilidade interna do 
SEBRAE Nacional, onde são colocados lembretes referentes à economia de energia, como a 
utilização do “modo suspender” e o desligamento dos aparelhos eletrônicos após o 
expediente e desligamento das lâmpadas em ambientes vazios; 

• Participação no Painel de Sustentabilidade Interna, integralizando todos os SEBRAE com os 
seus grupos de sustentabilidade, onde são discutidas ações já realizadas e seus resultados, e 
a explanação das ideias que serão realizadas em parceira com as demais unidades; 

• Redução de impressões, uso da configuração frente/verso, e da função preto e branco em 
todas as máquinas; 

• Separação do lixo seco e orgânico – futuramente serão disponibilizadas pelo SEBRAE 
Nacional lixeiras de coleta seletiva, padronizando todas as áreas do prédio; 

• Divulgação da ação “Descarte eletrônico - Semana Jeito de viver”, realizada pelo SEBRAE 
Nacional: um movimento para interagir na busca das melhores práticas da sustentabilidade 
social, econômica e ambiental; 

• Compartilhamento de dicas com a equipe sobre o conhecimento e medidas a serem 
adotadas com relação à sustentabilidade; 

• Participação do SEBRAE PREVIDÊNCIA no CICLOS – Congresso Internacional de 
Sustentabilidade realizado pelo SEBRAE MT. 

 

9.2. LEGADO PARA A SOCIEDADE 
 
Discussões sobre envelhecimento da população e reforma dos sistemas de previdência social têm 
sido frequentes em fóruns do mundo todo. Isso chama a atenção de todos sobre a necessidade de 
constituir uma reserva financeira para a aposentadoria. 
 
Neste contexto, existem dúvidas de sobra sobre este espinhoso assunto para grande parte dos 
Participantes dos planos de previdência atualmente oferecidos. A constatação não é novidade, pois, 
o tema não desperta muita a atenção e o envolvimento do Participante, por se tratar de algo 
remoto e não palpável. Pelo grande número de pessoas cobertas é que podemos perceber a 
importância desta matéria e o impacto que poderá trazer ao sistema. 
 
Não por acaso, desde 2011, o SEBRAE PREVIDÊNCIA possui um Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária, o Planejar, destinado aos Participantes, Assistidos e seus familiares. 
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9.2.1. Planejar 
 
O Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Planejarconta com 
uma série de ações que visam informar, instruir e orientar os Participantes e não Participantes para 
que tenham conhecimento suficiente para tomar as melhores decisões com relação às finanças 
pessoais e à sua previdência. 
 

9.2.1.1. Principais ações do Planejar em 2017 
 

• I Feira da Previdência 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou a sua I Feira da Previdência entre os dias 8 e 12 de maio, em 
Brasília, na Sede do SEBRAE Nacional. O evento teve como objetivo compartilhar conhecimentos, 
tornando o universo da previdência, finanças e saúde mais amplo e acessível aos empregados das 
Patrocinadoras e, também, ao público em geral. 
 
O desenvolvimento do projeto foi pautado nas Diretrizes Estratégicas que possuem foco no 
Participante, na Governança e Sustentabilidade, onde podemos destacar os seguintes Objetivos 
Estratégicos: 
• Aprimorar a Comunicação com os Participantes; 
• Ampliar o Relacionamento Institucional com o Mercado de Previdência Complementar; 
• Aprimorar e Ampliar os Serviços de Orientação Financeira e de Seguridade aos Participantes. 
 
A programação contou com palestras e stands para atendimentos individuais (realizados pela 
Entidade, empresa de consultoria financeira e INSS) e interatividade. Para aqueles que estavam fora 
de Brasília, foi disponibilizado um Quiz Educativo e cursos da Universidade Corporativa. O primeiro 
dia do evento foi transmitido via web, possibilitando a participação do público Brasil afora, bem 
como foi divulgado no Bom Dia DF, jornal local da Rede Globo de Televisão. 
 
O evento reforçou o papel do Instituto de atuar como educador previdenciário e financeiramente 
não apenas para os Participantes, mas também expandindo os benefícios da previdência 
complementar a toda a sociedade. 
 

• Concursos Culturais 
 
A realização de Concursos Culturais com temáticas voltadas à educação financeira e previdenciária 
promove a aproximação com os participantes e lhes dá subsídios para a reflexão a respeito da 
importância da previdência complementar para o seu futuro. Em 2017, foram realizados os 
seguintes concursos: 
 

• Dia do Aposentado, com o objetivo de incentivar os Assistidos do Plano SEBRAEPREV a 
utilizarem o Aplicativo mobile do Plano; 

• Dia do Participante, cujo intuito foi estimular a navegação do participante pelas diferentes 
páginas do Portal do Instituto na internet, fazendo-os se inteirar mais sobre o conteúdo que 
é disponibilizado; 

• Dia Internacional da Mulher, com o propósito de enaltecer as histórias de empoderamento 
das participantes do sexo feminino; 

• Dia dos Pais, cuja finalidade era aumentar o número de downloads do App SEBRAEPREV 
entre os participantes do sexo masculino; 

• Dia das Crianças, com o objetivo de trabalhar a Educação Financeira Infantil e incentivar o 
acesso do participante ao Canal do Instituto no YouTube, onde foram disponibilizados vídeos 
educativos sobre o tema. 
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10. CONSELHEIROS, DIRETORES E GESTORES 
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10.1. INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA estimula a participação de colaboradores e gestores em cursos e eventos 
diversos ligados ao segmento de fundos de pensão, além de contar com iniciativas próprias de 
capacitação – como, por exemplo, o Fórum SEBRAEPREV de Economia e a Oficina de Gestores 
SEBRAEPREV, que sãoações do Planejar. Em 2017, representantes do Instituto estiveram presentes 
nos seguintes eventos: 
 

• 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada; 
• XXII Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste (EPINNE); 
• 11ª Assembleia de Patrocinadores; 
• Evento de Homenagem ao Dia do Aposentado, realizado pela Abrapp; 
• XVIII CEO Conference Brasil 2017; 
• XX Encontro dos Profissionais de Benefícios dos Fundos de Pensão; dentre outros. 

 

10.2. CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE DIRIGENTES 
 

10.2.1. Certificação 
 
A certificação de profissionais dos fundos de pensão é um processo de aferição de conhecimento 
e/ou habilidades em determinada área com o objetivo de atestar a sua competência no exercício do 
cargo ou função. E o SEBRAE PREVIDÊNCIA é consciente da necessidade de se aferir as 
competências dos seus profissionais em todas as suas esferas, haja vista o crescimento rápido e 
dinâmico de suas atribuições, onde as Patrocinadoras e os Participantes têm buscado informações 
cada vez mais sofisticadas e precisas – em um cenário que exige mais qualificação técnica. Nesse 
sentido, o Institutopossui uma Diretoria com todos os seus membros certificados pelo ICSS - 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social e tem incentivado a Certificação de 
todos os seus Conselheiros. 
 
De acordo com a Instrução Previc nº 28, de 12 de maio de 2016, é exigido certificação de todos os 
membros da Diretoria e da maioria dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O Instituto 
encerrou o exercício de 2017 com todos os seus dirigentes e conselheiros certificados. 

 
10.2.1. Habilitação 
 
A Instrução Previc nº 19, de 30 de março de 2015, dispõe sobre os processos de certificação, 
habilitação e qualificação no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, que visa 
a confirmação do atendimento aos requisitos condicionantes ao exercício em determinado cargo ou 
função, como um processo continuado de aprimoramento de conhecimento e capacitação do 
dirigente ou profissional envolvido na gestão e fiscalização dos planos de benefícios. Todos os 
membros da Diretoria já foram habilitados pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - Previc. 
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11. RELACIONAMENTO 
 
São vários os papeis que o relacionamento desempenha na vida de um Participante, 
independentemente de sua condição em relação à Entidade: ativo, assistido ou pensionista. Por 
isso, a atuação da Áreade Relacionamento com o Participante vai além de um simples atendimento 
– afinal, ao cuidar do futuro de cada membro da “Família SEBRAEPREV”, cria-se um laço duradouro e 
uma relação que pode durar por toda a vida. 
 
Todavia, fundamentalmente, cabe à Área de Relacionamento com o Participante a correta 
interpretação e aplicação da legislação e do Regulamento do Plano SEBRAEPREV nos processos 
previdenciários, desde a adesão do Participante ao Plano, passando pela concessão de sua 
aposentadoria, pelo requerimento de um dos institutos, ou ainda, a solicitação de pensão por 
morte. 
 
Nesse sentido, a Política de Relacionamento é a tradução da forma como o Instituto atua, refletindo 
sua transparência e comprometimento, bem como demonstrando os esforços realizados para 
prestar um atendimento de excelência e colocando a missão, a visão e os valores da Entidade em 
prática. 
 

11.1. OUVIDORIA 
 
Criado em 2014, o Canal de Ouvidoria continua disponível no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Trata-
se de uma “segunda instância” para situações que não são devidamente resolvidas, cabendo 
sugestões para aperfeiçoamento dos processos internos, visando à melhoria contínua do 
Relacionamento com o Participante.  
 
Vale lembrar que a Ouvidoria ainda tem como objetivo mediar eventuais conflitos. Ela não substitui 
o Canal de Relacionamento, que é a porta de entrada do Instituto, sendo um diferencial que deve 
ser usado em casos específicos, como reclamações, sugestões, denúncias, críticas e elogios. 
 
Em 2017, a Ouvidoria permaneceu garantindo aos participantes do Plano SEBRAEPREV e público em 
geral o devido acolhimento de suas manifestações, contribuindo cada vez mais para a proximidade 
com os nossos participantes de forma íntegra e transparente. Trimestralmente são gerados 
relatórios de acompanhamento, os quais são apreciados também pelo Conselho Fiscal. 
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11.2. MATRIZ DE MAPEAMENTO DO PÚBLICO DO INSTITUTO 
 

 
 

11.3. CANAIS DE ATENDIMENTO 
 
O atendimento requer uma série de 
ações que vão além da cordialidade, 
simpatia ou presteza nas informações. 
Por não entregar um bem tangível, um 
dos fatores imprescindíveis neste 
contexto é a confiança do Participante 
não apenas nos serviços ou produtos, 
mas também nos profissionais e, 
principalmente, na Entidade. 
 
Parte importante nesse processo é o 
diálogo aberto e permanente com as 
Patrocinadoras para que o fluxo das 
informações seja rápido, preciso e 
completo, uma vez que o relacionamento 
é enriquecido por essa parceria. Além 
disso, disponibilizar vários canais de 
atendimento para atender de forma 
plena o Participante, com eficiência e 
qualidade, é fundamental para o êxito 
nesse processo. Conheça-os ao lado. 
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11.3.1. Canais de Atendimento ao Participante 
 
CORRESPONDÊNCIA 
Cartas são utilizadas para o esclarecimento de dúvidas, reclamações ou sugestões. 
 
ELETRÔNICO 
Atendimento com serviços e consultas disponíveis pelo Portal (Área Restrita e Fale Conosco), mídias 
sociais, aplicativo (app SEBRAEPREV), Skype e e-mail, com mecanismos e ferramentas que garantem 
ao Participante e à Entidade a segurança da informação. 
 
PRESENCIAL  
Atendimento ao Participante na sede do Instituto, em espaço personalizado, individualizado e 
estruturado para proporcionar mais segurança e conforto. 
 
TELEFÔNICO 
Por meio de um número de telefone amplamente divulgado, permite o esclarecimento de dúvidas 
sobre o plano e serviços oferecidos pela Entidade e, ainda, o encaminhamento de reclamações, 
dúvidas ou solicitações.  
 

11.3.2. Canais de Atendimento a públicos específicos 
 
ATENDIMENTO CORPORATIVO 
Prestado diretamente aos profissionais de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas das 
Patrocinadoras e instituidoras para formação de multiplicadores e esclarecimento de dúvidas sobre 
os produtos e serviços oferecidos pela Entidade e, quando necessário, extensivo também aos 
Participantes. 
 
ATENDIMENTO A ÓRGÃOS DE CLASSE/ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES 
Esclarece e dá suporte a informações sobre produtos e serviços. 
 

11.4. ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO 
 
Ao longo de 2017, foram realizados 9.847 atendimentos pelos principais canais de relacionamento 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
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O tempo médio de atendimento foi de 12 (doze) minutos, enquanto o tempo médio de resposta ao 
Participante foi de 3 (três) dias úteis – abaixo do mínimo de 5 (cinco) dias úteis estabelecidos em 
nosso normativo interno. 
 
Os períodos com a maior quantidade de atendimentos, naturalmente, compreendem os meses de 
março (em virtude da Declaração do Imposto de Renda), junho e julho (em virtude da “janela” para 
alteração dos Perfis de Investimentos e Percentual de Contribuição). 
 

 
 
11.4.1. Assuntos mais abordados 
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11.4.2. Participantes atendidos 
 

 

 

 

 
11.5. TECNOLOGIA MOBILE 
 
O app SEBRAEPREV foi lançado em 2014 e oferece serviços ao participante como a alteração de 
endereço, e-mail e telefone, a visualização da rentabilidade dos perfis de investimentos, o 
acompanhamento do saldo para quitação de empréstimo e a conferência da data de elegibilidade 
aos benefícios de Aposentadoria. O aplicativo está disponível para download em celulares 
smartphones e tablets com sistemas operacionais iOS, Android e Windows Phone. 
 

12. COMUNICAÇÃO 
 
No âmbito interno, as estratégias e ações de comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA visam criar e 
consolidar mecanismos que promovam a interação entre dirigentes, gerentes e empregados, além 
de conscientizar sobre os fatores e comportamentos que zelam pela reputação da Entidade.  
 
No âmbito externo, as ações têm como objetivo proporcionar aos Participantes (Ativos e Assistidos), 
dirigentes das Patrocinadoras, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, governo e demais 
públicos de interesse mapeados em nossa matriz, condições de acompanhar, com transparência e 
equidade, a gestão da Entidade e seu Plano. 
 

12.1. PRINCIPAIS CANAIS 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA explora a comunicação em diversos canais. Dentre eles, destacam-se: 
 

• Portal 
O Portal do Instituto traz notícias sobre previdência, educação financeira e institucionais, além de 
informações sobre o Plano SEBRAEPREV, gestão dos investimentos e governança corporativa. Atua 
também como canal de atendimento, por meio da seção Fale Conosco. 
 

• Informe SEBRAEPREV 
Boletim eletrônico mensal enviado aos participantes e Patrocinadoras que traz um resumo das 
principais informações do mês, antes disponibilizadas no Portal. 
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• Relatórios Gerenciais 
Relatórios publicados no Portal que contêm informações Gerenciais que destinam-se a fornecer aos 
Diretores, Conselheiros e Patrocinadores do SEBRAE PREVIDÊNCIA uma síntese de informações que 
possibilitem acompanhar mensalmente o desempenho da Entidade. 
 

• Facebook 
Página oficial do Instituto na rede social, funcionando como um canal de aproximação, fornecendo 
assuntos de interesse do cotidiano do participante. 
 

• TV SEBRAE PREVIDÊNCIA 
Canal oficial do Instituto no YouTube, com conteúdo próprio, disponibilizado de forma a 
conscientizar sobre a importância de planejar a aposentadoria e conquistar uma vida financeira 
equilibrada para garantir melhor qualidade de vida no futuro. 
 

12.2. COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS 
 

 
 

  



 

 

36 

 

13. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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14. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Em 31 de dezembro de 2017 
(Em milhares de Reais) 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SEBRAE PREVIDÊNCIA 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA- Instituto Sebrae de Seguridade Social (“Entidade” ou “Instituto”) é uma 
Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC). A Portaria nº 16, de 2 de fevereiro de 2004, 
aprovou a sua constituição e autorizou o seu funcionamento, tendo como base o inciso I do art. 33, 
combinado com o art. 74, ambos da Lei Complementar nº 109, e o inciso IV do art. 11 do Decreto nº 
4.818, de 26 de agosto de 2003. 
 
O Instituto é constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de personalidade 
jurídica de direito privado, criado pelo SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas. 
 
As Unidades que compõem o Sistema SEBRAE e a ABASE - Associação Brasileira dos Sebraes 
Estaduais, mediante a celebração dos respectivos Convênios de Adesão, são patrocinadoras do 
Plano SEBRAEPREV, além do próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
As atividades foram iniciadas com o objetivo de complementar os benefícios concedidos pela 
previdência social mediante administração do Plano SEBRAEPREV, classificado como Contribuição 
Definida, que objetiva atender a seus participantes, assistidos e respectivos beneficiários, na forma 
prevista em seu regulamento. Os Benefícios assegurados, conforme regulamento, pelo Plano 
SEBRAEPREV são: 
 

• Aposentadoria Antecipada; 
• Aposentadoria Normal; 
• Aposentadoria por Invalidez; e 
• Pensão por Morte. 

 
As EFPCs, como o SEBRAE PREVIDÊNCIA, são regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) e fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC). Esses dois órgãos são vinculados ao Ministério da Fazenda. 
 
Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do SEBRAEPREVIDÊNCIA e ao seu 
funcionamento operacional proveem de contribuições das patrocinadoras, dos participantes e dos 
rendimentos resultantes das aplicações desses recursos que se apresentam consoante o disposto 
na Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional. 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA goza de isenção tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme art. 5º da Lei nº 11.053/2004 e Instrução 
Normativa SRF nº 588/2005, e está sujeito à tributação do PIS e da COFINS no regime cumulativo, 
nos termos da Lei nº 9.718/1998. 
 

2. PATROCINADORES, PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E BENEFICIÁRIOS 
 
Os patrocinadores e os instituidores são pessoas jurídicas assim admitidas nos Planos de Benefícios 
administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Convênio de Adesão, devidamente aprovado 
pelo órgão oficial competente, cujos termos e condições não devem conflitar com os princípios e as 
disposições do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, observado o disposto na legislação aplicável. 
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O Plano SEBRAEPREV tem como patrocinadoras as seguintes empresas: 
 

• SEBRAE Nacional; 
• ABASE; 
• SEBRAE PREVIDÊNCIA; 
• SEBRAE/AC; 
• SEBRAE/AL; 
• SEBRAE/AM; 
• SEBRAE/AP; 
• SEBRAE/BA; 
• SEBRAE/CE; 
• SEBRAE/DF; 
• SEBRAE/ES; 
• SEBRAE/GO; 
• SEBRAE/MA; 
• SEBRAE/MG; 
• SEBRAE/MS; 
• SEBRAE/MT; 
• SEBRAE/PA; 
• SEBRAE/PB; 
• SEBRAE/PE; 
• SEBRAE/PI; 
• SEBRAE/PR; 
• SEBRAE/RJ; 
• SEBRAE/RN; 
• SEBRAE/RO; 
• SEBRAE/RR; 
• SEBRAE/RS; 
• SEBRAE/SC; 
• SEBRAE/SE; 
• SEBRAE/SP; 
• SEBRAE/TO. 

 
São participantes as pessoas físicas assim admitidas nos Planos de Benefícios administrados pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Termo de Adesão, conforme disposto nos respectivos 
Regulamentos Específicos. 
 
São assistidos os participantes ou seus beneficiários em gozo de benefícios de prestação continuada 
concedidos pelo plano de benefícios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 
São Beneficiárias as pessoas físicas indicadas pelo Participante para gozarem de benefício de 
prestação continuada assegurado pelo plano de benefícios administrado pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, conforme disposto nos respectivos Regulamentos Específicos. 
 
A Composição 
populacional do 
plano está descrita 
a seguir: 
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3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas e foram elaboradas de acordo com as 
normas contábeis específicas do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e da 
PREVIC, do Ministério da Previdência Social (MPS) e, quando aplicável, as normas editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 
Por constituírem as EFPCs um segmento econômico específico, a contabilidade está suportada por 
um plano de contas e demonstrações contábeis especiais descritos na Resolução CNPC nº 8, de 31 
de outubro de 2011, complementada pela Instrução nº 34, de 24 de setembro de 2009. Esta última 
estabelece os procedimentos que deverão ser observados, bem como a função e o funcionamento 
das contas. 
 
Conforme Resolução CNPC nº 8 de 31 de outubro de 2011, Instrução da Secretaria da Previdência 
Complementar – SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009 e alterações posteriores, as entidades 
fechadas de previdência complementar apresentam os seguintes demonstrativos contábeis: 
 

a. Balanço patrimonial 
 
O balanço patrimonial é constituído por ativo, passivo e patrimônio social, em que: (i) o ativo 
compreende bens, direitos e demais aplicações de recursos relativas aos planos, capazes de honrar 
os compromissos assumidos conforme regulamento, observadas as Gestões Previdencial, 
Administrativa e o fluxo dos investimentos; (ii) o passivo compreende obrigações para com os 
participantes e os terceiros, classificadas em operacional e contingencial e segregadas em Gestão 
Previdencial, Gestão Administrativa e de Investimentos; e (iii) o patrimônio social compreende o 
patrimônio de cobertura do plano e os fundos segregados em previdenciais, administrativos e de 
investimentos.  
 

b. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social  
 
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMPS) é uma demonstração que destina-se a 
evidenciar a composição dos elementos que provocaram as alterações ocorridas no patrimônio 
social do conjunto de Planos de Benefícios administrados pelo Instituto. Seus valores estão 
expressos em moeda das respectivas datas e incluem: 
 

a. Saldo do patrimônio social no início do exercício; 
b. Adições do patrimônio social; 
c. Deduções do patrimônio social; 
d. Acréscimos e decréscimos do patrimônio social; 
e. Operações transitórias do patrimônio social; 
f. Saldo do patrimônio social no final do exercício. 

 
c. Demonstração do Ativo Líquido (DAL) 

 
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a evidenciar as mutações dos componentes 
patrimoniais do plano de benefícios, no exercício a que se referir, e discrimina os saldos dos grupos 
de contas do ativo; os saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contingencial); e saldos 
dos grupos de contas do patrimônio social. 
 

d. Demonstração das Mutações do Ativo Líquido (DMAL) 
 
A Demonstração das Mutações do Ativo Líquido (DMAL) destina-se à evidenciação das alterações do 
ativo líquido do plano de benefícios, no exercício a que se referir, e discrimina o saldo do ativo 
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líquido no início do exercício, as adições/deduções e os acréscimos/decréscimos no ativo líquido e 
as constituições de fundos.  
 

e. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) 
 
A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) explica a atividade administrativa da 
EFPC, evidenciando as alterações do fundo administrativo, e discrimina as receitas administrativas 
do exercício, as despesas administrativas, segregadas por Administrações Previdencial, de 
Investimentos, Assistencial e outras do exercício, sobras ou insuficiência da Gestão Administrativa e 
a constituição ou a reversão do fundo administrativo no exercício. 
 

f. Demonstração das Provisões Técnicas do Plano (DPT) 
 
A Demonstração das Provisões Técnicas do Plano (DPT) destina-se ao detalhamento do patrimônio 
de cobertura do plano, evidenciando os valores destinados à cobertura dos benefícios concedidos e 
dos benefícios a conceder, no exercício a que se referir. 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de Reais, em conformidade com as 
normas específicas aplicáveis às EFPCs. 
 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria Executiva do SEBRAE PREVIDÊNCIA em 
16 de março de 2018. 
 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
 

a. Base de preparação 
 
A sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta, além das características já descritas, a 
segregação dos registros contábeis em três gestões distintas (Previdencial, Assistencial e 
Administrativa) e o fluxo dos investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e Administrativa, 
segundo a natureza e a finalidade das transações. 
 

b. Ativo Realizável 
 
Gestão Previdencial: Compreende os valores e direitos relativos às contribuições de 
patrocinadores e participantes, referente ao plano de custeio e as contribuições contratadas com os 
patrocinadores. 
 
Gestão Administrativa: Compreende os valores e direitos relativos ao custeio de despesas 
administrativas efetuado pelas patrocinadoras, autopatrocinados, participantes aguardando o 
benefício proporcional diferido e outros eventos administrativos. 
 
Investimentos: Conforme estabelecido pela Resolução do CGPC nº 4 de 30 de Janeiro de 2002, 
alterada pela Resolução CGPC nº 22 de 25 de setembro de 2006, as entidades fechadas de 
previdência complementar passaram, a partir de 1º de Janeiro de 2002, a proceder a avaliação e 
classificação contábil dos títulos e valores mobiliários integrantes do portfólio da gestão de 
investimentos – realizável. Os principais critérios de avaliação e de reconhecimento de receitas são: 
 
(i). Títulos Públicos e Fundos de Investimento 
 
Estão registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
encerramento do Balanço, sendo classificados nas seguintes categorias: 
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(a) Títulos para negociação: Títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de 
serem frequentemente negociados, independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição, 
sendo avaliados pelo valor de mercado e seus efeitos reconhecidos no resultado do exercício. 

(b) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e valores mobiliários com vencimentos 
superiores a 12 (doze) meses da data de aquisição, os quais a entidade mantém interesse e 
capacidade financeira de manter até o vencimento, sendo classificados como de baixo risco por 
agência de risco do país e que serão avaliados pela taxa de rendimentos intrínseca dos títulos, 
ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável reconhecidos nas Demonstrações 
das Mutações do Patrimônio Social e Demonstrações das Mutações do Ativo Líquido. 
 
Desde julho de 2013, o Instituto disponibiliza aos participantes a possibilidade de escolha de perfis 
de investimento (Conservador, Moderado e Arrojado), passando a realizar a Gestão dos 
Investimentos segregada entre os respectivos perfis. 
 
Os títulos de renda fixa do plano de benefícios e do PGA estão classificados na categoria “Títulos 
para negociação”, avaliados a mercado. 
 
Quando aplicável, as ações adquiridas no mercado à vista são registradas pelo custo de aquisição, 
acrescido de despesas de corretagem e outras taxas, e avaliadas ao valor de mercado pela cotação 
de fechamento, na data mais próxima à do balanço, na Bolsa de Valores em que a ação tenha 
alcançado maior liquidez. 
 
Quando aplicável, as ações que não tenham sido negociadas em Bolsas de Valores ou em Mercado 
de Balcão organizado por período superior a três meses são avaliadas pelo custo ou pelo último 
valor patrimonial publicado, dos dois o menor,ou, ainda, avaliadas pelo valor econômico 
determinado por empresa independente especializada. 
 
Os fundos de investimento são reconhecidos pelo valor de aquisição, incluindo, quando for o caso, 
taxas e emolumentos, e estão avaliados e apresentados pelo valor das cotas desses fundos, na data 
do balanço, informados pelos seus respectivos administradores.  
 
Os ativos que compõem os fundos de investimento cotados ou não em mercado ativo estão 
submetidos às normas estabelecidas pela CVM, e podem ser precificados mediante técnicas de 
avaliação. 
 

(ii). Operações com participantes 
 
As operações com participantes correspondem a empréstimos simples, e seus saldos incluem o 
principal atualizado monetariamente, descontadas as amortizações referentes às prestações pagas, 
e acrescido das prestações a receber, além dos juros. 
 

c. Ativo imobilizado 
 
A depreciação dos bens classificados no ativo imobilizado, utilizados no desempenho das atividades 
do SEBRAEPREVIDÊNCIA (computadores, periféricos, máquinas e equipamentos, e móveis e 
utensílios), foi calculada pelo método linear, em função da expectativa do tempo de vida útil 
econômica baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos 
estarão em uso, as quais são periodicamente revisadas para adequação contínua, de acordo com a 
legislação vigente. Abaixo, estão demonstrados os percentuais das taxas de depreciações e 
amortizações utilizadas: 



 

 

48 

 
 

d. Exigível operacional 
 
São demonstrados os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. São registradas as obrigações 
decorrentes de pagamento de benefícios aos participantes, prestação de serviços por terceiros, 
obrigações tributárias e provisões de folha de pagamento, além dos respectivos encargos. 
 

e. Exigível contingencial 
 
As provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas tendo como base 
o pronunciamento técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes de 
acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e considerando a avaliação da 
Administração e de seus consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir prováveis 
perdas decorrentes desses processos. 
 
Para fins de classificação são usados os termos provável, possível e remota com os seguintes 
conceitos: 
 

• Perda provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não 
ocorrer. Nessa classificação a Entidade constitui provisão para perdas e faz sua devida 
divulgação nas notas explicativas; 

 
• Perda possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, e 

maior que remota. A provisão para perdas não é reconhecida, entretanto, é divulgada nas 
notas explicativas 

 
• Perda remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. Não se faz 

necessário o registro ou divulgação nas notas explicativas. 
 

f. Provisões Matemáticas 
 
As provisões matemáticas são determinadas em bases atuariais e representam os compromissos 
acumulados no encerramento do exercício, em relação aos benefícios concedidos e a conceder aos 
participantes ou aos seus beneficiários. 
 

g. Equilíbrio técnico 
 
Registra o excedente (superávit) ou a insuficiência (déficit) patrimonial em relação aos 
compromissos do Plano de Benefício, apurado até a data do balanço. 
 

h. Gestão Administrativa 
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O registro contábil dos recursos destinados pelo plano de benefícios SEBRAEPREV para o PGA foi 
realizado obedecendo às fontes de custeio para sua cobertura previstas no CGPC nº 29, de 31 de 
agosto de 2009, e no Regulamento do PGA aprovado pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. 
 
As operações administrativas são registradas conforme Resoluções CNPC nº 8, de 31 de outubro de 
2011, e CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, 
através do PGA, que possui patrimônio segregado do plano de benefícios previdenciários. 
 
O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (previdencial, investimentos e diretas), deduzidas 
das despesas comuns e específicas da Administração Previdencial e dos Investimentos, sendo as 
sobras ou as insuficiências administrativas alocadas ou revertidas do fundo administrativo. 
 
A parcela equivalente à participação do plano de benefícios previdenciários no fundo administrativo 
no PGA foi registrada nas contas “Participação no Plano de Gestão Administrativa”, no ativo, e 
“Participação no fundo administrativo do PGA”, no passivo, no plano de benefícios. O saldo do 
fundo administrativo é segregado pelo plano de benefícios previdenciários, não caracterizando 
obrigações ou direitos aos patrocinadores, aos participantes e aos assistidos do plano.   
 

i. Estimativas Atuariais e Contábeis 
 
A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC, requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas incluem: provisões para contingências, provisões para devedores duvidosos 
e as provisões matemáticas, dentre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. Uma diferença entre o desfecho da estimativa contábil e o valor 
originalmente reconhecido ou divulgado nas demonstrações contábeis não representa 
necessariamente uma distorção nas demonstrações contábeis. A Administração revisa as 
estimativas e premissas periodicamente. 
 

5. DISPONIBILIDADES 
 
Estão registrados os recursos do fundo fixo de caixa para cobertura de pequenas despesas 
administrativas do Instituto e as contas-correntes bancárias: 
 

 
 

6. REALIZÁVEL 
 
6.1. Gestão previdencial 
 
Constitui-se de recursos a receber relativos às contribuições para o plano de benefícios. Em 31 de 
dezembro de 2017, apresentava o saldo de R$ 200 (R$ 187 em 2016): 
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Não existem Créditos de Liquidação Duvidosa. 
 

6.2. Gestão administrativa 
 
Estão registrados os valores a receber inerentes às atividades da Gestão Administrativa do Instituto. 
Em 31 de dezembro de 2017, apresentava o saldo de R$62 (R$ 63 em 2016): 

 

 
 
6.3. Gestão de investimentos 
 
Estão os registros e controles das aplicações dos recursos garantidores dos planos do Instituto: 
títulos públicos, créditos privados e depósitos, ações, fundos de investimento, empréstimos e 
outros realizáveis. Os ativos que compõem a carteira dos fundos de investimentos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA estão marcados a mercado, ou seja, títulos para negociação que, para efeitos de 
valorização, os registros são feitos pelos preços transacionados no mercado. 
 
A seguir, apresentamos o realizável dos investimentos do plano de benefícios SEBRAEPREV, e da 
Gestão Administrativa em 31 de dezembro de 2017 e 2016: 
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Apresentamos, a seguir, a posição das aplicações por fundos de investimento em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016: 
 

 
 
A seguir, apresentamos a composição da carteira dos fundos de investimento por tipo de ativo em 
31 de dezembro de 2017 e 2016: 
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O Empréstimo está disponível para participantes patrocinados e assistidos que estejam em dia com 
as contribuições para o Plano SEBRAEPREV, e estão em conformidade com a legislação que 
regulamenta os investimentos das entidades fechadas de previdência complementar (Resolução nº 
3.792 do Conselho Monetário Nacional CMN, de 24/09/2009). 
 
São concedidos empréstimos nas modalidades pré e pós fixadas, sendo que os encargos financeiros 
são definidos em normas específicas definidas pelo Conselho Deliberativo da Entidade. 
 
Para a cobertura da inadimplência dos Empréstimos - Modalidade Especial, suspensa desde 
julho/2015, utiliza-se o Fundo de Inadimplência, constituído pela taxa de 0,2% (dois décimos por 
cento) ao mês sobre os saldos devedores dos Empréstimos concedidos na modalidade. 
 

7. ATIVO PERMANENTE 
 
O ativo permanente registra o valor contábil de bens e direitos imobilizados e intangíveis. Em 31 de 
dezembro de 2017, apresentava o saldo de R$219(R$ 148em 2016): 
 

 
 

8. EXIGÍVEL OPERACIONAL 
 
8.1. Gestão previdencial 
 
Constitui-se de: (i) obrigações relativas à folha de pagamento de benefícios previdenciários dos 
participantes em gozo de benefícios e tributos pertinentes; e (ii) portabilidades a serem transferidas 
para outra entidade de previdência. 
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8.2. Gestão administrativa 
 
Estão registradas as obrigações relativas à Gestão Administrativa, tais como folha de pagamento de 
empregados e seus encargos, dívidas decorrentes da prestação de serviços nas áreas Contábil, 
Atuarial, Financeira, Jurídica, Tributos e outros. 
 

 
  
9. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 
 
Conforme manifestação da Assessoria Jurídica do Instituto, em 31 de dezembro de 2017, havia três 
demandas judiciais em desfavor da Entidade, conforme demonstrado abaixo: 
 
Processo n° 1552/2008 (0025553-11.2008.8.16.0014) 
Ação movida por ex-participante, requerendo prestação de contas sobre movimentação de valores 
referentes à transferência de reservas ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, pagamento de serviço passado e 
portabilidade para a BRASILPREV: 

• Valor da causa - R$ 1.000,00 (mil reais). 
• Chance de perda da ação - Possível. 

 
Processo n° 0513264-62.2016.8.13.0702 
Ação movida por ex-participante, requerendo indenização por danos morais e materiais pela 
inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes da SERASA sem a sua suposta prévia 
notificação: 

• Valor da causa - R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
• Chance de perda da ação - Remota. 

 
Considerando a classificação de risco atribuída pela Assessoria Jurídica, a Entidade não constitui 
provisão para contingência para os referidos processos judiciais. 
 
Processo n° 0006960-61.2017.8.05.0001 
Ação movida por ex-participante, requerendo cancelamento de cobranças mensais e reparação de 
danos materiais: 

• Valor da causa - R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 
• Chance de perda da ação - Possível. 
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Considerando a classificação de risco atribuída pela Assessoria Jurídica, a Entidade não constitui 
provisão para contingência para os referidos processos judiciais. 
 

10. PROVISÕES MATEMÁTICAS 
 
Em 31 dezembro de 2017, foram realizadas pela Mercer Gama reavaliações atuariais nos Planos de 
Benefícios, e os resultados estão refletidos no balanço patrimonial, conforme quadro comparativo 
apresentado a seguir: 
 

 
 
Hipóteses e premissas atuariais 
Para avaliação atuarial do exercício de 2017 e 2016, foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
premissas atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Mercer Gama: 
 

 
 
As tábuas biométricas e as taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 2017 foram 
as seguintes, comparativamente com aquelas de 2016: 
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11. FUNDOS 
 
11.1. Fundos previdenciais 
 
Os valores dos fundos previdenciais foram contabilizados com base no laudo atuarial emitido pela 
Mercer Gama e, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estavam assim compostos: 
 

 
 
Fundo de aporte inicial do serviço passado 
Constituído pelo aporte inicial de serviço passado realizado pelo Patrocinador Principal, 
correspondente ao valor de serviço passado máximo de todos os participantes com direito a serviço 
passado conforme definido no Regulamento e na Nota Técnica do Plano. 
 
Fundo coletivo de benefício de risco 
Constituído pelas contribuições de benefício de risco do patrocinador, bem como pelas sobras das 
contas dos patrocinadores em relação aos valores resgatados pelos participantes acrescidas da 
rentabilidade patrimonial. 
 
11.2. Fundo administrativo 
 

 
 
É constituído pela diferença entre as receitas, a taxa de administração, o custeio administrativo, a 
taxa de administração de empréstimos, a taxa de carregamento, a remuneração dos recursos e as 
despesas administrativas. 
 
O fundo da Gestão Administrativa será utilizado para a cobertura das despesas administrativas a 
serem realizadas pelo Instituto na administração dos seus planos de benefícios, na forma prevista 
no seu regulamento. 
 

11.3. Fundo dos Investimentos 
 

 
 
É constituído pela taxa do fundo de inadimplência, de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês sobre 
os saldos devedores dos Empréstimos - Modalidade Especial. 
 
O fundo de inadimplência de empréstimos será destinado à cobertura de inadimplência dos 
Empréstimos - Modalidade Especial e ao pagamento das despesas judiciais decorrentes da 
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respectiva ação de cobrança, conforme disposto na Norma para Concessão de Empréstimo Pessoal 
- Modalidade Especial n° 01/2013, aprovada pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 

12. PRINCIPAIS DESDOBRAMENTOS DAS CONTAS DE RESULTADO 
 
12.1. Gestão previdencial 
 
Atividade de registro e controle das contribuições, dos benefícios, bem como do resultado do plano 
de benefícios de natureza previdenciária. 

 

12.2. Gestão administrativa 
 
A Gestão Administrativa está relacionada à atividade de registro e aos controles inerentes à 
administração dos planos de benefícios. 
 
Foram utilizadas as seguintes fontes de custeio:  
 

• Taxa de Administração 
Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores dos planos de benefícios. 

• Taxa de Carregamento 
Percentual incidente sobre as contribuições básicas vertidas pelos Participantes e pelos 
Patrocinadores. 

• Taxa de administração de Empréstimos 
Recursos do Fluxo dos Investimentos no PGA relativo à taxa de administração de 
empréstimos concedidos a Participantes, Assistidos e Autopatrocinados.  

 
A seguir, os 
desdobramentos das 
principais receitas: 
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Ao lado, constam os 
desdobramentos das 
principais despesas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

58 

13. PARTES RELACIONADAS 
 
As partes relacionadas da Entidade podem ser assim consideradas: os Participantes, as 
Patrocinadoras, e seus administradores, compostos pelos Membros do Conselho Deliberativo e 
Diretoria Executiva, assim como pelos membros do Conselho Fiscal da Entidade, cujas atribuições e 
responsabilidades estão definidas no Estatuto Social da Entidade. 
 

13.1. Patrocinadora e Participantes 
 
Nos exercícios de 2017 e 2016, o valor total de contribuições previdenciárias dos patrocinadores 
(Sistema Sebrae) e dos participantes foram de R$62.529e R$ 64.668, respectivamente e o saldo de 
empréstimos com participantes foi de R$ 45.669 e 43.879, respectivamente. 
 

13.2. Remuneração da Administração 
 
A seguir, os custos com remunerações e outros benefícios atribuídos ao pessoal da Administração 
(Diretoria Executiva e Órgãos Colegiados) em conformidade com o que determina a Resolução 
CFCnº 1.297/10: 
 

 
 

14. ASPECTOS TRIBUTÁRIOS  
 
A Entidade está sujeito a apenas à tributação do PIS e da COFINS incidentes, basicamente, sobre 
suas operações de caráter administrativo (Gestão Administrativa). 
 
 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-presidente 

Klayton Rosa da Silva 
Contador - CRC 15.970/DF 
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Clique aqui e acesse o Relatório dos Auditores Independentes. 
 
O Parecer Atuarial do Plano SEBRAEPREV e as Resoluções dos Conselhos Fiscal e Deliberativo podem 
ser consultados nos anexos a seguir. 

http://sebraeprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Relatório-dos-Auditores-Independentes-RAI2017-SEBRAE-PREVIDÊNCIA.pdf
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PARECER ATUARIAL 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001, e da Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 2006 e alterações, a Mercer 
apresenta o Parecer Técnico-Atuarial do Plano SEBRAEPREV, administrado e 
executado pelo Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
patrocinado pelas 27 (vinte e sete) Unidades Regionais do Serviço Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, pela Associação Brasileira dos 
SEBRAE Estaduais - ABASE, pelo SEBRAE Nacional e pelo próprio SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, solidárias entre si, em face da Avaliação Atuarial anual do exercício 
de 2017, a qual teve como objetivo o dimensionamento das Provisões Matemáticas e 
Fundos Previdenciais, bem como apuração do custo dos benefícios assegurados pelo 
Plano e, em decorrência, a fixação do respectivo Plano de Custeio. 

 
O Plano SEBRAEPREV está registrado na Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - PREVIC sob o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – 
CNPB nº 2004.0028-83 e encontra-se em manutenção normal, possuindo todos os 
benefícios estruturados na modalidade de Contribuição Definida (CD), caracterizando-
se, portanto, nos termos da Resolução MPS/CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005, 
como um Plano de Benefícios da modalidade de Contribuição Definida (CD). Cumpre 
ressaltar, adicionalmente, que os benefícios de risco assegurados pelo Plano 
(Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Participante), são custeados com 
base no valor do Saldo de Conta Total na data de cálculo da concessão do benefício, 
acrescido do valor das Contribuições Futuras Faltantes, sendo este último avaliado 
atuarialmente pelo método de Repartição de Capitais de Cobertura e controlado no 
Fundo de Oscilação de Risco, alocado em Fundos Previdenciais, em conformidade com 
o Regulamento do Plano. 

 
Procedemos a Avaliação Atuarial anual do exercício de 2017, posicionada 

em 31 de dezembro de 2017, conforme exposto no Relatório MERCER GAMA 044 – 
RE 53/18, contemplando o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano. A 
referida Avaliação foi procedida considerando a última alteração regulamentar 
aprovada por meio da Portaria MPS/PREVIC nº 43, de 4 de fevereiro de 2010, assim 
como os dados individualizados dos Participantes e Assistidos, levantados e 
informados pela Entidade, posicionados na data base de 31 de dezembro de 2017, 
não tendo o Plano sofrido alterações regulamentares no decorrer do exercício de 
2017. 

 
Todas as informações relativas à Avaliação Atuarial objeto deste Parecer 

encontram-se no Relatório MERCER GAMA 044 – RE 53/18, o qual contempla os 
resultados da Avaliação Atuarial anual do Plano SEBRAEPREV, posicionada em 31 de 
dezembro de 2017. 

 
Ressalta-se que, para o Plano SEBRAEPREV, observou-se a existência de 

um único Grupo de Custeio, sendo este denominado de “Geral”, exclusivamente para 
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fins deste Parecer, o qual contempla a totalidade dos Participantes e Assistidos do 
Plano de Benefícios. 

 
Cumpre-nos informar, que se encontra em análise pela PREVIC, uma 

proposta de alteração regulamentar, que visa, dentre outras coisas: reinserir as 
condições de Beneficiário do Plano, no intuito de evitar risco de questionamentos 
jurídicos verificado durante a vigência da redação anterior, retomando a redação 
original do Regulamento e sendo compatível com as regras do INSS; estabelecer 
disposição específica sobre a Contribuição de Benefício de Risco de Participante, a 
fim de atender à paridade contributiva determinada pela PREVIC; inserir um novo 
Perfil de Investimento e esclarecimentos dos Perfis de Investimentos estabelecidos 
pelo Plano; esclarecer sobre a remuneração total do Participante na determinação do 
Salário-de-Contribuição do Plano; entre outras modificações, conforme disposto no 
documento MERCER GAMA 44 NT 17/16. 

 
Adicionalmente, e em face de o SEBRAE PREVIDÊNCIA não ter informado 

nenhum fato relevante, além da proposta de alteração regulamentar, em 
conformidade com a correspondência MERCER GAMA 044 - CT 283/17 de solicitação 
de dados e informações para a Avaliação Atuarial anual do exercício de 2017 
consideramos no seu processamento a inexistência de qualquer fato que venha a 
comprometer a solvência e equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de Benefícios, 
conforme estabelece o artigo 80 do Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, 
dada a responsabilidade técnico-atuarial da MERCER, em relação ao Plano 
administrado pela Entidade. 

 

2 RESULTADOS ATUARIAIS 

2.1 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: GERAL 

2.1.2 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

Pelo fato de ter todos os seus benefícios estruturados na modalidade de 
Contribuição Definida, o Plano não possui custo calculado atuarialmente, exceto em 
relação aos benefícios de risco assegurados pelo Plano (Aposentadoria por Invalidez e 
Pensão por Morte de Participante), no que se refere à parcela de custeio referente às 
Contribuições Futuras Faltantes, cujo custo é avaliado atuarialmente pelo método 
de Repartição de Capitais de Cobertura e controlado no Fundo de Oscilação de Risco.  

 
Essa parcela do custo dos benefícios de risco foi mensurada na Avaliação 

Atuarial anual de 2017 em 0,1794%, enquanto que na Avaliação de encerramento de 
exercício de 2016 chegou-se a 0,1204%, ambas incidentes sobre a folha de Salários-de-
Contribuição. Observa-se, portanto, que o custo calculado atuarialmente para o 
SEBRAEPREV aumentou, variação essa justificada pela variação salarial e 
movimentação de entradas e saídas ocorridas na base de Participantes, cujas 
características etária e salarial resultam em um custo esperado superior ao observado 
para massa de participantes avaliada no exercício anterior. 
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Para fazer frente ao custo normal dos benefícios de risco, foi mantida a 
alíquota de Contribuição de Benefícios de Risco realizada pelas Patrocinadoras do 
Plano de 0,1195% sobre a folha de Salários-de-Contribuição, sendo que o custo 
restante, o percentual de 0,0599%, será coberto pelo Fundo Previdencial Coletivo de 
Oscilação de Risco, conforme definido pela Entidade e descrito no Relatório de 
Avaliação Atuarial MERCER GAMA 044 – RE 53/18. 

 
Cumpre-nos informar que se encontra em curso a proposta de alteração 

regulamentar que visa estabelecer disposição específica sobre a Contribuição de 
Benefício de Risco de Participante, a fim de atender à paridade contributiva 
determinada pela PREVIC. Atualmente, a Contribuição de Risco é paga somente pelo 
Patrocinador e, com a proposta em pauta, passará a ser paga paritariamente pelo 
Patrocinador e Participante.   

 
Ainda conforme Relatório de Avaliação Atuarial MERCER GAMA 044 – RE 

53/18, o custo total médio do Plano, na data da Avaliação Atuarial anual, 31 de 
dezembro de 2017, estava mensurado na correspondência de 7,4598% da Folha de 
Salários-de-Contribuição, sendo 7,3724% referente ao custo dos benefícios 
previdenciais assegurados pelo Plano, e 0,0874% referente à taxa de carregamento 
administrativo de 1,20% das Contribuições Básicas. Comparativamente ao exercício 
anterior, houve um aumento de 0,0572 pontos percentual no custo do Plano, o qual, 
em 2016, registrou a alíquota de 7,4026%, sendo 7,2934% relativos ao custeio dos 
benefícios previdenciais, e 0,1092% relativos à taxa de carregamento administrativo, 
conforme Relatório de Avaliação Atuarial MERCER GAMA 044 – RE 81/17 posicionado 
em 31 de dezembro de 2016. 

 
2.1.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

As Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos – PMBC, fixadas 
com base nas informações individuais dos Assistidos (Aposentados e Pensionistas) do 
Plano SEBRAEPREV, existentes em 31 de dezembro de 2017, e disponibilizadas pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram avaliadas com base no Saldo das Reservas Individuais 
atreladas a estes, e montam, em 31 de dezembro de 2017, R$92.560.768,00. 

 
Já as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder – PMBaC, 

fixadas com base nas informações individuais dos Participantes do Plano na data de 
31 de dezembro de 2017, e disponibilizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram 
avaliadas pelo Saldo das Contas Individuais do Participante atreladas a estes e 
montam R$629.772.426,75. 

 
O Plano SEBRAEPREV não possui dívidas contratadas e nem Provisões a 

Constituir, na data base da Avaliação Atuarial. Desta forma, o total das Provisões 
Matemáticas montava, em 31 de dezembro de 2017, em R$722.333.194,75. 

 
Comparativamente à Avaliação Atuarial de encerramento de exercício de 

2016, a variação nominal das Provisões Matemáticas do Plano SEBRAEPREV foi de 
15,00%, tendo sido registrado o montante de R$628.109.870,64 em 31 de 
dezembro de 2016. O crescimento deve-se, em especial, ao ingresso de 
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contribuições no Plano e retorno alcançado com os investimentos, que foi superior ao 
montante pago em benefícios e resgates/portabilidades.  

 
2.1.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

Haja vista a modalidade em que se encontra estruturado o Plano, qual 
seja, de Contribuição Definida, o Plano SEBRAEPREV não apresenta riscos atuariais, 
sendo este item não aplicável ao presente Plano, não sendo necessário discorrer sobre 
este assunto. 

 
Cumpre relatar, dada à forma de cobertura dos benefícios de risco do 

Plano, que conta, quando devido, com o Valor das Contribuições Faltantes, cujos 
recursos são oriundos do Fundo de Oscilação de Riscos, sendo seu custo estruturado 
no regime de Repartição de Capitais de Cobertura, em que o nível de contribuições, 
vertidas exclusivamente pelas Patrocinadoras, necessárias para o custeio deste Fundo 
está sujeito a volatilidades devidas a inadequações de hipóteses e premissas atuariais, 
que, para o Plano SEBRAEPREV, caracterizam-se, basicamente, como Biométricas e 
Econômico-financeiras. 

 
Cumpre-nos esclarecer, que em face da proposta de alteração 

regulamentar, em curso, que visa estabelecer a paridade contributiva para o custeio 
do benefício de risco, será prevista também a ampliação do Valor de Contribuições 
Faltantes, destinada ao saldo de contas para pagamento de benefícios decorrentes de 
invalidez ou pensão por morte de participante em atividade. Sendo assim, o Valor de 
Contribuições Faltantes passa a ser apurado com base nas contribuições do 
Participante, além das já observadas contribuições do Patrocinador. 

 
Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins de Avaliação 

Atuarial anual de 2017 do Plano SEBRAEPREV, foram aprovadas pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, sendo que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência das 
hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados 
foram formalizados por meio do Relatório MERCER GAMA 044 - RE 141/17, 
observando assim, no que nos pertine, os ditames da Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 
e alterações. 

 
2.1.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

Tendo em vista que o Plano não apresentou insuficiência de cobertura na 
Avaliação Atuarial de 2017, este item não é aplicável ao presente Parecer. 

 
2.2 EM RELAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS 

2.2.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela 
Entidade, posicionada em 31 de dezembro de 2017, foi submetida a testes de 
consistência e, após ratificações e retificações da Entidade, em relação às possíveis 
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inconsistências verificadas, os dados foram considerados suficientes e exatos para fins 
da Avaliação, não sendo necessária a elaboração de hipóteses para suprir deficiências 
da base de dados para fins da Avaliação Atuarial anual. 

 
Cumpre-nos esclarecer, que a análise efetuada pela MERCER, na base 

cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial, objetiva, única e exclusivamente, a 
identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo 
dessa análise a garantia de que todas as distorções foram detectadas e sanadas, 
permanecendo, em qualquer hipótese, com a Entidade a responsabilidade plena por 
eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 
2.2.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIAIS 

 O Plano possui Fundo de Aporte Inicial de Serviço Passado - FAISP, que 
tem como origem de recursos o Aporte Inicial de Serviço Passado realizado pelo 
Patrocinador Principal, correspondente ao Valor de Serviço Passado Máximo de todos 
os Participantes Fundadores, conforme definido em Nota Técnica do Plano, sendo 
destinado à cobertura das contribuições patronais de Serviço Passado àqueles 
Participantes que possuam direito a esta. Referido Fundo monta, em 31 de dezembro 
de 2017 a quantia de R$27.155.610,66. 
 
 O Plano possui, ainda, Fundo Previdencial Coletivo de Oscilação de 
Risco, que tem como origem de recursos as contribuições destinadas à cobertura dos 
benefícios de risco vertidas pelos Patrocinadores, sendo destinado para cobertura do 
Valor das Contribuições Faltantes, avaliadas atuarialmente pelo Regime de Repartição 
de Capitais de Cobertura. Conforme informa pela Entidade, este fundo monta, em 31 
de dezembro de 2017, a quantia de R$14.470.964,63, estando esse valor segregado 
em Contribuições Patrocinais R$9.273.810,15, Contribuições Autopatrocinados 
R$443.555,97 e Reversões R$4.753.598,51. 
 
2.2.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando a modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
Contribuição Definida, na Avaliação Atuarial de 2017, o Plano SEBRAEPREV não 
apresenta déficit ou superávit, mantendo-se em equilíbrio atuarial. 

 
2.2.4 NATUREZA DO RESULTADO 

Em face da modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
Contribuição Definida, este item não se aplica ao Plano SEBRAEPREV, não sendo 
necessário discorrer sobre este assunto. 

 
2.2.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

Tendo em vista a modalidade em que está estruturado o Plano, qual 
seja, Contribuição Definida, este item não se aplica ao Plano SEBRAEPREV, não sendo 
necessário discorrer sobre este assunto. 
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2.2.6 ADEQUAÇÕES DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

Adota-se, para o financiamento de todos os benefícios do Plano, o 
método de Capitalização Financeira, haja vista tratar-se de Plano em que todos os 
benefícios estão estruturados na modalidade de Contribuição Definida. Trata-se, 
portanto, do único método de financiamento aplicável aos benefícios do Plano, de 
forma que o referido método é adequado e deve continuar sendo adotado para o 
financiamento dos benefícios do Plano, à luz da legislação previdenciária vigente.  

 
Em relação à forma de apuração do Valor das Contribuições Faltantes 

para complementar a cobertura dos benefícios de riscos, estruturado no Regime de 
Repartição de Capitais de Cobertura, entendemos que também há aderência à 
legislação, à massa avaliada, bem como ao perfil do Plano, em especial aos fins a que 
se destina, considerando o disposto na Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações. 

 
2.2.7 OUTROS FATOS RELEVANTES 

1) No caso do Plano SEBRAEPREV, as hipóteses atuariais são aplicáveis 
exclusivamente no cálculo dos benefícios de risco, especificamente em relação ao 
Valor das Contribuições Faltantes para os casos de Invalidez ou Morte de Participante, 
e para determinar a conversão do saldo acumulado em benefício de renda calculada 
atuarialmente e respectivos recálculos anuais, quando da opção pelo Participante 
recai neste tipo de renda, sendo que, neste caso, influenciam apenas nos Fatores 
Atuariais, considerando a modelagem descrita na Nota Técnica Atuarial do Plano. As 
hipóteses foram definidas pela Entidade, estando esta subsidiada pelos testes de 
aderência das hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, 
registrado no Relatório MERCER GAMA 44 – RE 141/17; 

 
2) Não houve alteração dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação 
Atuarial deste exercício de 2017, para o Plano SEBRAEPREV comparativamente às 
adotadas para o exercício de 2016;  

 
3) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2017, os 
valores de patrimônio, ativos de investimentos, fundo administrativo e exigíveis do 
Plano, foram informados pela Entidade, conforme consta no Balancete Contábil do 
Plano do mês de dezembro de 2017, bem como, conforme declarado pela Entidade, os 
ativos de investimento estão avaliados e contabilizados a valor de mercado pelo que 
consideramos, para fins das Avaliações, que tais valores refletem a realidade dos 
fatos; 

 
4) De acordo com o referido Balancete Contábil, a totalidade do Patrimônio de 
Cobertura do Plano encontra-se integralizada; 
 
5) Conforme definição constante do Plano de Gestão Administrativa – PGA da 
Entidade, o custo administrativo do Plano para o exercício de 2018, considera o 
Carregamento Administrativo de 1,20% incidente sobre as Contribuições Básicas 
vertidas pelas Patrocinadoras e pelos Participantes Patrocinados, Mandatários e 
Autopatrocinados, a nova taxa entrará em vigor em janeiro de 2018; 
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6) O Plano SEBRAEPREV registra R$45.589.653,77 em Fundos, sendo 
R$41.626.575,29 em Fundos Previdenciais, R$3.023.656,34 em Fundo 
Administrativo e R$939.422,14 em Fundo dos Investimentos. 

 
7) Cumpre-nos informar que se encontra em curso a proposta de alteração 
regulamentar que visa estabelecer disposição específica sobre a Contribuição de 
Benefício de Risco de Participante, a fim de atender à paridade contributiva 
determinada pela PREVIC. Atualmente, a Contribuição de Risco é paga somente pelo 
Patrocinador e, com a proposta em pauta, passará a ser paga paritariamente pelo 
Patrocinador e Participante.  
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3 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio proposto para o exercício de 2018 deverá ser 
aprovado pelo Conselho Deliberativo da SEBRAE PREVIDÊNCIA e pelas Patrocinadoras 
antes de sua aplicação, conforme normas vigentes, cabendo a Entidade zelar pela sua 
fruição, observados os prazos e ditames regulamentares, sendo, em linhas gerais, o 
que se segue: 
 

PLANO DE CUSTEIO PARA 2018 

PARTICIPANTES 
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA (1) 

PARTICIPANTES 
PATROCINADOS E 

MANDATÁRIOS 

A Contribuição Básica do Participante, de caráter mensal e 
obrigatório, equivalerá a um percentual inteiro, a ser 
escolhido pelo Participante Patrocinado ou Mandatário, 
entre 1% e 7%, a ser aplicado na parcela do respectivo Salário-
de-Contribuição excedente a 15 vezes o Valor de Referência 
Previdenciário (VRP)(2).  

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA (1) 

PARTICIPANTES 
AUTOPATROCINADOS 

Idêntica a dos Participantes, adicionada daquela em nome da 
Patrocinadora. 

(1) O valor mínimo da Contribuição Básica é de 10% do valor da VRP e será 
automaticamente exigido nos casos em que o Salário-de-Contribuição não exceda a 
quinze vezes o Valor de Referência Previdenciário, ou em que a aplicação do 
percentual escolhido resulte em valor inferior a esse mínimo contributivo. 
(2) Valor da VRP em 31 de dezembro de 2017: R$289,09 

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO PASSADO 

A contribuição de Serviço Passado de Participante será vertida mensalmente pelo 
Participante Patrocinado, Participante Mandatário e Participante Autopatrocinado que 
tenha optado por vertê-la, e desde que, nos termos do Regulamento, esta seja 
devida, mediante a aplicação, sobre o seu Salário de Contribuição, do percentual de 
sua livre escolha, respeitado o piso de 10% da VRP. 

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 

A Contribuição Voluntária de Participante, se esporádica, não estará sujeita a limite 
máximo, respeitando o limite mínimo de 1 VRP e se mensal, deverá corresponder a 
um percentual mínimo equivalente a 1% do Salário de Contribuição do Participante, 
respeitado o piso de 10% da VRP, com o máximo de 30% do Salário de Contribuição do 
Participante, a ser aplicado no seu respectivo Salário de Contribuição. 

CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO 

ATÉ A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO REGULAMENTAR 

APÓS A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO REGULAMENTAR 

Não contribui 

Mensalmente obrigatória e expressa em 
percentual total dos Salários de 
Contribuição. Para o exercício de 2018, 
referida contribuição será de 0,1195% da 
Folha de Salários de Contribuição. 
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PATROCINADORAS 

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA 

A Contribuição Básica de Patrocinador é mensalmente obrigatória, e corresponde a 
100% da Contribuição Básica de Participante efetuada pelo seu respectivo 
Participante Patrocinado ou Participante Mandatário. 

CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO 

ATÉ A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO REGULAMENTAR 

APÓS A APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO REGULAMENTAR 

Mensalmente obrigatória e expressa em 
percentual total dos Salários de 
Contribuição dos seus respectivos 
Participantes Patrocinados, Participantes 
Mandatários e Participantes com Direitos 
Suspensos. Para o exercício de 2018, 
referida contribuição foi mantida em 
0,1195% da Folha de Salários de 
Contribuição. 

A Contribuição de Benefícios de Risco de 
Patrocinador é mensalmente obrigatória, 
e corresponderá a 100% da Contribuição 
de Benefícios de Risco de Participante 
efetuada pelo seu respectivo Participante 
Patrocinado ou Participante Mandatário. 

APORTE INICIAL DE SERVIÇO PASSADO 

É o somatório do valor do Serviço Passado Máximo dos Participantes Fundadores, de 
cada um dos Participantes Patrocinados e Mandatários que optaram por verter a 
Contribuição de Serviço Passado. A totalidade dessa contribuição já foi realizada 
pelos Patrocinadores, sendo que os valores foram alocados no Fundo Inicial de 
Serviço Passado. Mensalmente é realizada a transferência do Fundo de Aporte Inicial 
de Serviço Passado, a título de Transferência de Serviço Passado de Patrocinador, em 
relação ao respectivo Participante Patrocinado, Participante Mandatário ou 
Participante Autopatrocinado, em valor equivalente a 100% ou 90% da Contribuição de 
Serviço Passado do referido Participante, de acordo com a data de opção do 
Participante. 

ASSISTIDOS 

O Assistido, a seu critério, poderá efetuar Contribuição Voluntária esporádica. 

CUSTEIO ADMINISTRATIVO  

A Taxa de Carregamento de Participante e de Patrocinador corresponderá a 1,20% 
sobre as Contribuições Básicas de Participantes Patrocinados, Mandatários e 
Autopatrocinados, bem como sobre as Contribuições Básicas de Patrocinadores. 
Não há previsão de cobrança de taxa de carregamento sobre os Assistidos e 
Participantes Vinculados. 
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4 CONCLUSÃO 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano 
SEBRAEPREV, em 31 de dezembro de 2017, encontra-se equilibrada. 

 
 

Este é o Parecer. 
 

Brasília, 06 de março de 2018. 
 
 
 
 

 
 
MARIANA ABIGAIR DE SOUZA SABINO 
Atuária MIBA 2.567 - MTPS/RJ 
CONSULTORA SÊNIOR  
 
 
 
 

 

CESAR LUIZ DANIELI 
Atuário MIBA 824 - MTPS/RJ 
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E 
SEGUROS  

 

 

Alessandra-neves
Carimbo

Alessandra-neves
Carimbo





"'SEBRAE-v PREVIDÊNCIA

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELlBERATIVO N2 144

o CONSELHO DELlBERATIVO DO SEBRAE
PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social, por seu Presidente,
Sr. EVANDRO SANTOS NASCIMENTO, em virtude da decisão, devidamente
registrada em Ata, tomada pela unanimidade dos Conselheiros presentes à 1a

Reunião Ordinária de 2018, realizada nesta data;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 13, inciso XII, XVI e
XVIII, do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA;

CONSIDERANDO o disposto no item 17, alínea "k" Anexo
"C" da Resolução MPS/CNPC nO8/2011, após analisar pareceres do atuário
responsável pelo Plano de Benefícios SEBRAEPREV, dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, RESOLVE:

I - Aprovar o Plano de Custeio, conforme resultados da

Avaliação Atuarial do exercício de 2017, do Plano SEBRAEPREV, mantendo-
se os percentuais contributivos previstos no Regulamento do Plano e a
manutenção da Contribuição de Benefício de Risco de Patrocinador em
0,1195% (hum mil cento e noventa e cinco décimos de milésimos por cento) da

folha de salário de contribuição, a partir de 01/04/2018.

II - Aprovar a prestação de contas da Diretoria Executiva,
bem como as Demonstrações Contábeis Consolidadas do SEBRAE
PREVIDÊNCIA, do Plano SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa,
referentes ao exercício de 2017.

Brasília (DF), 26 de março de 2018.

EVANDRO SANT ' ASCIMENTO
Presidente do ê selho Deliberativo

Protocolo: 00100.001119/2018-17
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19. EXPEDIENTE 
 

SEBRAE PREVIDÊNCIA – Instituto Sebrae de Seguridade Social 
SEPN, Quadra 515, Bloco C, loja 32, 1º andar - SEBRAE PREVIDÊNCIA 

CEP: 70.770-503 - Brasília, DF | Telefone: (61) 3327-1669 
Canal de Relacionamento: relacionamento@sebraeprev.com.br 

Ouvidoria: ouvidoria@sebraeprev.com.br 
Portal: www.sebraeprevidencia.com.br 

 
CONSELHO DELIBERATIVO 

Presidente: Evandro Santos Nascimento 
Vice-Presidente: Jose Ferreira de Melo Neto 

 
CONSELHO FISCAL 

Presidente: Tereza Fátima de A. Krauz 
Vice-Presidente: Alessandro Flávio B. Chaves 

 
DIRETORIA EXECUTIVA 

Edjair de Siqueira Alves (Diretor-Presidente) 
Adriano Roque Souza Suzarte (Diretor de Adm. e Investimento) 

Nilton Cesar da Silva (Diretor de Seguridade) 
 

---------------------------------------------------- 
 

Somar para Evoluir – Relatório Anual de Informações 2017 
 

Supervisão e Coordenação: Viviane Araújo (Comunicação) 
Apoio: Equipe Técnica do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Produção: Plus Interativa | Tel: (21) 3529-7816 | www.plusinterativa.com 
Jornalista Responsável: Carlos Lisboa Jr. (MTB 33650/RJ) / Plus Interativa 

 
Este Relatório possui uma versão online e navegável, que pode ser acessada via desktops, tablets e 

celulares smartphones através do link www.rai2017sebraeprev.com.br. 

http://www.sebraeprevidencia.com.br/
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