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1. AÇÃO

Contratação de Consultoria especializada para desenvolvimento de
estudos prospectivos de sustentabilidade da dimensão institucional

2. JUSTIFICATIVA
O SEBRAEPREVIDÊNCIA-Instituto SEBRAEde Seguridade Social é uma Entidade Fechada
de Previdência Complementar, criado pela Portaria n? 16, de 2 de fevereiro de 2004, que
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 n? 109, e inciso IV do art.

11 do Decreto n?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

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

Atualmente, o SEBRAE PREVIDÊNCIA administra o Plano SEBRAEPREV, cUJos

Patrocinadores são as vinte sete Unidades Estaduais (Unidades SEBRAE/UF),além da

Unidade SEBRAENacional, sendo este o Patrocinador Fundador, que compõem o Sistema
SEBRAE,aABASE(Associação Brasileira dos SEBRAEEstaduais) e o próprio Instituto SEBRAE

de Seguridade Social, totalizando 30 (trinta Patrocinadoras).

O atual Planejamento Estratégico, em sua Diretriz Estratégica 3: FOCO EM GOVERNANÇA

E SUSTENTABILlDADE, tem como Objetivo Estratégico: Aprimorar a Estrutura de
Governança com Propósito de Garantir as Melhores Práticas.

O referido Planejamento tem como Visão "Ser referência no mercado de previdência
complementar primando pela excelência de resultados na gestão de produtos
previdencisrios para seus Participantes- Patrocinadores e Instituidores. /I
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Nessa perspectiva, a proposta de estudo objetiva apurar o grau de sustentabilidade da
dimensão institucional do SEBRAE PREVIDÊNCIA, considerando diversos cenários e

O novo Planejamento Estratégico 2019-2022 estabeleceu uma nova Diretriz Estratégica -

FOCO NO MERCADO e tem como um dos seus Objetivos Estratégicos "Ampliar a
participação no mercado de previdência complementar."

No início deste ano o SEBRAEPREVIDÊNCIAconcluiu o Estudo Comparativo do Instituto e

do Plano SEBRAEPREVem relação ao Mercado de Previdência Complementar,

desenvolvido pela Consultoria MERCER/GAMA, onde foram comparados alguns

indicadores de investimentos e indicadores da entidade e plano de benefícios.

o Sistema de Previdência Complementar Fechado conta com 306 entidades, que
administram 1006 planos de benefícios, distribuídos entre BD,CDe CV,com um patrimônio

de cerca de R$ 825 bi, mais de 2,5 milhões de participante ativos, 3,7 milhões de

dependentes e 824 mil assistidos.

Emjunho de 2018, o Plano SEBRAEPREVIDÊNCIA,que administra atualmente apenas um

plano CD (Plano SEBRAEPREV),contava com 6.710 Participantes Ativos, 236 Assistidos, 281
Autopatrocinados, 625 Participantes Vinculados ou BPD, totalizando 7.852 Participantes,

bem como um patrimônio administrado de R$807 milhões.

Por outro lado, observa-se que as instituições do Sistema de Previdência Complementar

Fechado enfrentam grandes desafios de mercado, considerando o nível de
amadurecimento de seus planos de benefícios, que pressionam estas organizações para
que sejam capazes de planejar constantemente ações integradas e sustentáveis, visando

justificar sempre a razão de suas existências, pela eficiência, eficácia e efetividade, perante

seus participantes, patrocinadores e instituidores.
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divulga os critérios e parâmetros que servirão de base e referência para a contratação de

Consultaria especializada para desenvolvimento de estudo para apurar o grau de

sustentabilidade da dimensão institucionat considerando cenários possív~ __

(-:7'- ..' ///
TERMO DE REFERINCIA 00512018, Contratação deConsultoria especializada para desenvolvimento d•• "ud:./I 1//
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alternativas possíveis, comparando com indicadores de sustentabilidade adotados no

sistema de previdência complementar, bem como outros indicadores padrões adotados

nas organizações.

O estudo pretende investigar o atual grau de sustentabilidade do Instituto, partindo-se do
princípio que o desconhecimento deste indicador impede que se promova um

aperfeiçoamento mais criterioso e estratégico de suas ações e a adoção de procedimentos

sustentáveis. Por outro lado, justifica-se na medida em que contribui através de subsídios

ao processo de tomada de decisão da organização.

A relação estabelecida entre as competências organizacionais e a sustentabilidade

organizacional deve ser objeto de reflexão e constante aprimoramento, visando à
convergência dos objetivos individuais e da organização para a sustentabilidade dos

negócios e o atingimento das estratégias empreendidas.

O estudo deve se propor, também, a um exercício de tentar estruturar o pensamento
reflexivo que permita reduzir um pouco o risco das incertezas do nosso futuro, ou seja, o
esforço de se entender o que está acontecendo hoje, numa tentativa de, partindo desse

entendimento, conseguir se ter alguns caminhos, algumas trajetórias possíveis para o

futuro, ou seja, o entendimento do presente e a ideia de probabilidade para o futuro,

considerando a curva de aprendizagem que o Sebrae Previdência já possui, possibilitando

um maior crescimento institucional e de forma sustentável.

Com este Termo de Referência, o SEBRAEPREVIDÊNCIA,de forma pública e transparente,
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Maiores informações sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA podem ser obtidas no Portal

institucional www.sebraeprevidencia.com.br.

3. OBJETO
Contratação de Consultoria especializada para desenvolvimento de estudo para apurar o
grau de sustentabilidade da dimensão institucional, considerando cenários possíveis.

4. PRODUTO
O serviço de consultoria a ser desenvolvido tem como função principal o desenvolvimento
de estudo para apurar o grau de sustentabilidade da dimensão institucional, considerando

cenários possíveis, considerando os seguintes aspectos:

A. Entendimento da Situação Atual
o Situação atual do mercado de previdência complementar - fechado e aberto;

o Análise da concorrência - Entidade Abertas e Fechadas;

o Tendências do mercado;

o Janelas de oportunidades, ameaças e riscos do mercado;
o Nível de competitividade e potenciais/diferenciais do Instituto.

B.Definição de indicadores de sustentabilidade e de competividade.
o Atual situação do Instituto com um único plano de benefícios e adesão máxima;
o Perspectivas de enxugamento do quadro de pessoal das patrocinadoras nos

próximos anos.

C.Análise Prospectiva
o Considerando as situações anteriores e a inclusão de um plano de benefício

instituído - o Plano FAMíLIA (em fase de implantação), com diversas hipóteses de

nível de adesão ao longo dos próximos 5 anos;
o Idem, com a administração de mais um plano patrocinado a cada ano, até 3 planos;
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o Idem, com a administração de um plano setorial (instituído) a cada 2 anos, até 2

planos.

o Demonstrar os investimentos necessários e a viabilidade da entidade e dos novos

planos (recursos financeiros iniciais necessários; composição de custos e despesas;

premissas para projeções financeiras; evolução dos resultados financeiros e
econômicos, saldo de reserva, recursos acumulados no fundo administrativo) para
as hipóteses/cenários;

o Descrever a estratégia de crescimento do negócio.
o Apresentação de propostas alternativas, caso os novos planos não atinjam os pontos

de equilíbrios desejados - O que fazer?

D. Infraestrutura e Competências
o Avaliação da atual infraestrutura e de competências, quanto à necessidade de

adequação de recursos humanos, materiais e tecnológicos, além da necessidade e

pertinência de aplicação de política de remuneração variável ao corpo funcional

para as diversas análises prospectadas;

o Avaliação do nível de terceirização e modelo proposto (alianças estratégicas - quais
parceiros são chaves para o negócio prosperar? Os parceiros atuais estão preparados

para o crescimento do Instituto?);
o Tendências do mercado em termos de pessoas, tecnologias e procedimentos;
o Avaliação da sustentabilidade institucional diante de cada um dos cenários.

E.Relatórios e Apresentações
o Reunião com a Diretoria para análise do escopo do estudo, bem como da

metodologia a ser adotada e definição do cronograma dos trabalhos;

o Apresentação de relatórios parciais para cada uma das etapas;

o Apresentação de relatório final; ,/
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o Entrega de Planilha Eletrônica (Excel) que possibilite a simulação de cenários

diversos;
o Apresentação para Diretoria de cada etapa concluída;
o Apresentação para os Conselhos Deliberativo e Fiscal em reuniões a serem

agendadas pelos colegiados.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERViÇO
O prazo de vigência do contrato será de até 120 (cento e vinte dias) dias corridos, contados
a partir da data de assinatura do instrumento contratual,

6. COMPROMISSOS DO SEBRAE PREVIDÊNCIA
• Proporcionar as facilidades necessárias para que a Contratada possa desempenhar

os serviços dentro das normas estabelecidas pelo SEBRAEPREVIDÊNCIA;

• Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados credenciados pela CONTRATADA;

• Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas

necessárias.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
• Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

técnicos do SEBRAEPREVIDÊNCIA,atendendo de imediato as reclamações;

• Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e

exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação aplicável

ao serviço de que trata o presente instrumento, principalmente no que se refere à

confidencialidade das informações Qr
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• Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização

do objeto do Contrato.

• Atender as solicitações do SEBRAEPREVIDÊNCIAcom a máxima presteza;

• Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAEPREVIDÊNCIAou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;

• Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus

empregados e prepostos, quando nas dependências do SEBRAEPREVIDÊNCIA,ou

em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços objeto do Contrato,

devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;

• Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos,

incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários, salários e quaisquer outros encargos necessários à

perfeita execução do objeto do Contrato.

• Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça

necessária ao atendimento das necessidades do SEBRAEPREVIDÊNCIA,no prazo de

vigência do Contrato;

• Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso,em decorrência da

prestação dos serviços, no que tange a operações, documentações, comunicações,

detalhes construtivos, equipamentos, materiais e quaisquer outras;

• Atender às determinações da fiscalização do SEBRAEPREVIDÊNCIA;

• Manter entendimentos com o SEBRAEPREVIDÊNCIA,objetivando evitar transtornos

e atrasos na execução dos serviços; e

• Atender aos procedimentos internos ~o SEBRAEPREVIDÊNCIAc~m r ção a estas

atividades, inclusive o seu Código de Etica.
1( /
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10. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Até 10 (dez) a partir do recebimento do presente Termo de Referêno/

8. PAGAMENTOS DOS SERViÇOS
../ O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma, a ser estabelecido com

a empresa contratada, de execução dos serviços, mediante a apresentação das

Notas Fiscais,com o aceite da conclusão de cada etapa .

../ Não será efetuado pagamento quando da assinatura do contrato (aceitação da

proposta) .

../ Não haverá previsão de desembolso, pelo 5EBRAEPREVIDÊNCIA,para despesas

com transporte, hospedagem, alimentação, entre outras .

./ Os honorários já devem estar acrescidos dos impostos (P15,COFIN5 e 155).

9. CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA EMPRESA
As propostas recebidas serão avaliadas com base nos seguintes critérios:

A) Técnica, com peso equivalente a 70%.

../ Aderência da proposta a este Termo de Referência;

../ Comprovação de experiência da organização em serviços similares (Atestado de

Capacidade Técnica);

../ Consistência e Exequibilidade da proposta;

B) Preço, com peso equivalente a 30%.

../ Valor total apresentado.

C) Relativos à Regularidade Fiscal

./ A contratação da empresa selecionada estará condicionada à entrega de documentos

e informações que comprovem regularidade fiscal e trabalhista.
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11. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
./ Estatuto Social do SEBRAE

./ Código de Ética

./ Planejamento Estratégico 2015-2018

./ Planejamento Estratégico 2019-2022

./ Manual de Governança Corporativa

./ Regulamento do Plano SEBRAEPREV

./ Regulamento do futuro Plano FAMíLIA

./ Estudo Comparativo do Instituto e do Plano SEBRAEPREV em relação ao Mercado de Previdência

Complementar - MERCERjGAMA.

Brasília DF,29 de agosto de 2018.

Diretor-Preside te Diretor d Seguridade Diretor de Administração e Investimento
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