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INTRODUÇÃO 
 

1. ABERTURA 
 
Prezado(a) Participante,  
 
Apresentamos neste Relatório as informações gerenciais de previdência e de investimentos do exercício do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA durante 2015 – ano que foi marcado pela nossa forte atuação no âmbito do 
relacionamento. Não à toa, escolhemos o tema “Credibilidade que estreita laços e fortalece a nossa gestão”, 
pois ao nos aproximarmos cada vez mais de você – de forma sempre transparente – e ouvirmos a sua voz, 
conseguimos observar diversos aspectos que agregaram mudanças positivas em nossa governança. 
 

2. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
O ano de 2015 foi um período de muita atenção e responsabilidade, principalmente no que diz respeito aos 
cuidados com os nossos investimentos. O Brasil atravessa um momento de turbulência política e econômica, 
exigindo dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria Executiva cuidados redobrados, análises 
permanentes dos cenários econômicos e do desempenho de cada segmento de aplicação. 
 
Mesmo com um período de incertezas e com o mercado excessivamente volátil, nosso volume de 
investimentos em carteira é de R$ 566 milhões. O nosso Plano SEBRAEPREV conta com a adesão de 95,54% 
dos empregados do Sistema SEBRAE e ao longo dos onze anos de sua criação, vem registrando uma 
rentabilidade média anual líquida de 10,46%. Buscamos não apenas a rentabilidade da aplicação, mas também 
segurança e liquidez, com o objetivo de possibilitar maior tranquilidade ao futuro do Participante. 
 
Realizamos mudanças nas modalidades de empréstimos. Com o elevado nível de exposição, associado ao atual 
contexto da economia e pensando na poupança previdenciária dos Participantes, alteramos taxas e 
suspendemos por tempo indeterminado a modalidade especial. Essa reavaliação foi necessária e integra um 
contexto de medidas necessárias que garantam o melhor risco/retorno desse importante segmento de 
investimento. 
 
As Comissões Temáticas (Marketing e Comunicação, Planejamento e Orçamento, Investimentos e Seguridade) 
interagiram com a Diretoria Executiva nos diversos temas estratégicos da Entidade, proporcionando subsídios 
e segurança às decisões do Conselho Deliberativo. 
 
Prestar um atendimento de excelência aos Participantes sempre foi foco do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Com essa 
certeza, percorremos algumas Patrocinadoras e proferimos palestras sobre o Plano SEBRAEPREV e sobre 
educação financeira e previdenciária, realizamos diversos atendimentos presencias e estímulo a novas 
adesões. 
 
Em 2015, o nosso programa de educação financeira e previdenciária, o Planejar, foi reconhecido 
pela Estratégia Nacional de Educação Financeira. O Fórum SEBRAEPREV de Economia recebeu o Selo ENEF. O 
objetivo da ENEF é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a 
população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes. 
 
O Conselho Deliberativo seguirá fortalecendo a governança do SEBRAE PREVIDÊNCIA, preparando-se para os 
novos desafios que certamente virão em 2016. Cumpriremos os compromissos assumidos junto aos mais de 
8.000 Participantes e Assistidos do Plano SEBRAEPREV, com segurança, agilidade e prudência que nos 
caracteriza. 
 

Evandro Santos Nascimento 
  

http://sebraeprevidencia.com.br/selo-enef-forum-sebraeprev-de-economia-e-reconhecido-pela-estrategia-nacional-de-educacao-financeira/
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3. MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Relembrar o ano de 2015 é afirmar que o Brasil viveu um cenário de dificuldades política e econômica, 
resultando no encolhimento da economia em -3,8%. Cenário esse que permanecerá em 2016, segundo os 
economistas mais renomados. No entanto, não podemos deixar de lembrar a todos a solidez do Sistema de 
Previdência Complementar. Os fundos de pensão possuem compromissos de longo prazo, o que permite 
adequar os investimentos a esse horizonte. 
 
Orientados pelo Planejamento Estratégico, que em 2015 entrou em seu 3º Ciclo, registramos resultados 
expressivos e consistentes. Atingimos R$ 566 milhões de patrimônio. A gestão eficaz dos investimentos, no 
acumulado em 2015, resultou em rentabilidade bruta para os Perfis Conservador (13,26%) e Moderado 
(12,49%), e mesmo o perfil Arrojado, mais sujeito às oscilações do mercado financeiro, obteve 9,69%. Com 
isso, a rentabilidade líquida das cotas resultou em: Conservador (11,92%), Moderado (11,31%) e Arrojado 
(7,89%). 
 
Trabalhamos sempre com a perspectiva de redução dos custos, buscando maior eficientização, o que 
contribuiu para a redução da Taxa de Carregamento de 2% para 1.8%, ou seja, 54% inferior à média da 
Previdência Fechada e 28% inferior às Entidades de Previdência Aberta. A taxa de Administração é de 0,8% ao 
ano, sendo 23% inferior às Entidades Fechadas e 42% em relação às Entidades Abertas. O custo administrativo 
por Participante é de R$ 650,00, ficando 36% inferior à média de Mercado. 
 
Agradecemos ao Conselho Deliberativo pela confiança e apoio nas importantes tomadas de decisão e 
interação por meio de suas Comissões Temáticas. Ao Conselho Fiscal, pelas importantes orientações, aos 
Colaboradores que, numa equipe enxuta, tem superado os diversos desafios apresentados. Por fim, 
agradecemos aos Dirigentes das Patrocinadoras por apoiarem sempre as iniciativas do Instituto e aos Gestores 
do Plano SEBRAEPREV que exercem o importante papel de multiplicadores do SEBRAEPREV em suas 
Patrocinadoras.  
 
Enfim, estamos preparados para continuar a trajetória de crescimento com segurança, rentabilidade e 
qualidade. 
 

Edjair de Siqueira Alves, George Alberto Carvalhães G. Mota e Nilton Cesar da Silva 

 
4. DESTAQUES DO ANO 
 
Conheça as principais realizações e acontecimentos do ano de 2015:  
 

Patrimônio supera R$ 560 milhões 
 
Em termos de governança e, principalmente, de resultados, o ano de 2015 foi positivo para o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. Superamos os R$ 560 milhões de patrimônio, a rentabilidade do Segmento de Renda Fixa foi de 
13,26%; do Segmento de Renda Variável, -8,23%; do Segmento de Investimentos Estruturados, -6,13%; do 
Segmento de Investimentos no Exterior, 47,59%; e do segmento de Operações com Participantes 
(Empréstimos), 21,84%. 

 
Marca de 8.000 participantes é atingida: agora temos 95,54% de adesão 
 
O Plano SEBRAEPREV fechou o ano de 2015 com uma adesão 95,54%, enquanto a média do mercado foi de 
73%. E chegamos à marca de 8 mil Participantes com a adesão da colaboradora Cecília Ângelo, do Sebrae/PB. 
 
A Participante declarou que os seus planos para o futuro são semelhantes aos de muitas outras pessoas. 
“Aderi ao SEBRAEPREV por indicação de amigos. Analisando os benefícios do Plano e a transparência da 
Instituição, vi que é de extrema importância fazer reservas e me programar, sobretudo, a longo prazo. 
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Apresentando um bom retorno e segurança, o Plano SEBRAEPREV caiu como uma luva e estou bastante 
satisfeita com a minha escolha”, disse Cecília. 
 

Novos Conselheiros tomam posse 
 
Em 1º de abril de 2015, tomaram posse os novos Conselheiros Deliberativos e Fiscais, sendo metade dos 
membros representantes dos Participantes e metade representantes dos Patrocinadores. De acordo com o 
novo Estatuto, aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) em 10 de 
dezembro de 2014, o mandato dos Conselheiros passou de três para quatro anos, devendo se encerrar em 31 
de março de 2019 – o que permitiu o alinhamento dos seus mandatos com os mandatos dos dirigentes dos 
patrocinadores do Sistema SEBRAE. Quarenta e seis por cento dos Conselheiros são dirigentes de unidades 
patrocinadoras SEBRAE. 
 
A posse ocorreu durante a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, onde Evandro Nascimento assinou 
Termo de Posse como presidente do Conselho Deliberativo, empossou os demais membros e falou sobre o 
crescimento do fundo de pensão: “Chegar aos R$ 500 milhões é, por si só, um fato inequívoco da eficiência 
que tem se instalado nessa Instituição. Temos muito mais a fazer. O trabalho deve ser incansável na promoção 
dos meios para assegurar a performance do Plano SEBRAEPREV”.  
 

Conselheiros: workshop antes da posse 
 
Antes de tomarem posse, os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal participaram do II Workshop 
de Previdência Complementar. O evento, que foi uma ação do Programa Planejar, teve como objetivo 
promover o nivelamento de conhecimentos dos conselheiros acerca das normas que regem as entidades 
fechadas de previdência complementar (EFPC), das obrigações e responsabilidades assumidas durante os 
mandatos. 
 
O workshop foi dividido em 4 módulos: Introdução à Previdência Complementar; Aspectos principais 
envolvendo os investimentos na EFPC; Gestão de Passivo dos Planos de Benefícios e Contabilidade, Controles 
Internos e Compliance. O workshop está contemplado no Programa de Educação Continuada do ICSS – 
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, o que rendeu oito créditos para o programa de 
recertificação. 
 

Espaço do Conselheiro na Intranet 
 
O Espaço do Conselheiro é um espaço virtual em formato de intranet criado com a finalidade de disponibilizar 
todos os documentos necessários aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal na tomada de suas 
decisões. O ambiente contempla o acervo documental do SEBRAE PREVIDÊNCIA relacionado com os principais 
atos, decisões, relatórios, instrumentos de governança, regulamentos, políticas e uma completa coletânea de 
todas as normas que regem o setor de previdência complementar. Essa iniciativa tornou as ações do Instituto 
cada vez mais transparentes.  
 

Criação da Ouvidoria 
 
Outro destaque do ano foi a criação do Canal de Ouvidoria no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, que não gerou 
custos ao Instituto devido ao formato utilizado, inicialmente. Trata-se de um canal de “segunda instância” para 
situações que não foram devidamente resolvidas, cabendo sugestões para aperfeiçoamento dos nossos 
processos internos, visando à melhoria contínua do Relacionamento com o Participante. 
 
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. 
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Fórum SEBRAEPREV de Economia ganha o Selo ENEF 
 
O Selo ENEF, concedido ao Fórum, tem o objetivo de reconhecer as iniciativas de Educação Financeira 
alinhadas à Estratégia Nacional de Educação Financeira e assim contribuir para a disseminação do tema no 
País. Criado em 2013, o Fórum SEBRAEPREV de Economia já contou com a participação de palestrantes como a 
jornalista Mara Luquet (Globo); Joaquim Levy (BRAM); Gustavo Franco (Rio Bravo); Regina Nunes (S&P) e o 
médico geriatra Marcos Cabrera. 
 
Além disso, desde a sua 1ª edição, o Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS 
incluiu o Fórum no Programa de Educação Continuada – PEC, possibilitando aos participantes a concessão de 
três créditos, válidos para renovação da certificação. 
 

Participações em eventos 
 
Ao longo do ano, o SEBRAE PREVIDÊNCIA marcou presença em importantes eventos ligados ao segmento de 
previdência complementar, tais como: 
 

 1ª Reunião Ordinária do Conselho dos Associados da Abase - 2015 – Prestação de Contas; 

 Bradesco 2nd Brazil Investment Forum; 

 Comissão Técnica Regional de Atuária; 

 Comissão Técnica Regional de Comunicação e Marketing; 

 Comissão Técnica Regional de Investimentos; 

 Comissão Técnica Regional de Relacionamento com o Participante; 

 Homenagem ao Dia do Aposentado, organizada pela ABRAPP; 

 O Desafio da Gestão de Investimentos dos Fundos de Pensão; 

 Real Estate Brazil Forum 2015; 

 V Evento Gama de Previdência Completar 

 VI Encontro Nacional de Comunicação e Relacionamento Fundos de Pensão; 

 VII Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais; 

 XVI Congresso do IBGC; 

 XVIII Congresso Brasileiro de Ouvidores & Ombudsman; 

 XVIII Encontro dos Profissionais de Benefícios dos Fundos de Pensão;  
 
A participação do Instituto nestas iniciativas é fundamental para o fortalecimento da governança corporativa, 
uma vez que promove o intercâmbio de melhores práticas e a troca de experiências entre diretores, gestores e 
analistas de diversas Entidades. 
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PERFIL 
 

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. 
 
Nos primeiros meses de 2015 atingimos uma nova marca na nossa trajetória de crescimento – superamos os 
R$ 500 milhões em patrimônio em apenas 11 anos. Com isto, passamos a fazer parte de uma nova categoria 
nos estudos da PREVIC quanto à classificação patrimonial. 
 
De acordo com a Superintendência, agora fazemos parte do Grupo C, que congrega fundos de pensão nas 
seguintes características: com estrutura patrimonial consolidada; em geral, representados por planos de 
benefícios maduros e com empresas patrocinadoras de portes médio e grande; amparados pelo modelo de 
patrocinadores múltiplos – que é o nosso caso (o Sistema SEBRAE). Esta categoria congrega os fundos de 
pensão com patrimônio entre R$ 500 milhões e R$ 2 bilhões. 

 
5.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
Garantia, futuro, poupança, tranquilidade, segurança. Estes são alguns dos atributos que traduzem a atuação 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA para nossos Participantes – conforme frequência de menções espontâneas na nossa 
última Pesquisa de Satisfação – e que estão intimamente ligados à nossa missão, à nossa visão e aos nossos 
valores.  
 
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. 
 
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 
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 Responsabilidade 

 Justiça 

 Imparcialidade 

 Discrição 

 Confidencialidade 
 

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 SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo composto por quatro 
membros efetivos e seus respectivos suplentes, todos eleitos pelas Patrocinadoras dentre os participantes dos 
planos de benefícios. 
 
5.3.3. Diretoria Executiva 
A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 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 
bimestralmente a evolução dos Ativos dos Fundos de Pensão. Em 2015 superamos os R$ 500 milhões, 
atingindo ao final do ano R$ 568 milhões, com crescimento anual de 18,5%. Conforme pode ser observado no 
gráfico abaixo, desde a sua implantação, em dezembro de 2004, o SEBRAE PREVIDÊNCIA vem numa trajetória 
de crescimento dos seus Ativos, atingindo em 2015 a posição 125º no mercado de previdência complementar 
fechada. 
 

 
 

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. 
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6.1. PATRIMÔNIO 
 
6.1.1. Evolução do Patrimônio (em milhões de R$) 
 

 
 

6.1.2. Rentabilidade Acumulada 
 
Desde a implantação do Plano SEBRAEPREV, em dezembro de 2004, o histórico da rentabilidade da Cota – ou 
seja, a rentabilidade líquida que de fato remunera a conta previdenciária dos Participantes – é bem superior à 
inflação e a aplicação em poupança, conforme pode ser observado no gráfico a seguir: 
 

 
 

6.2. PARTICIPANTES 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerra o ano com um total de 8.013 Participantes e um nível de adesão de 95,54%. 
Resultado do apoio das Patrocinadoras e dos Gestores do Plano SEBRAEPREV no aperfeiçoamento do processo 
de adesão ao Plano, de forma que todos os novos empregados tenham acesso às informações do Plano no 
momento da sua admissão.  
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6.2.1. Evolução do Número de Participantes 
 

 
 
6.2.2. Segmentação por Situação e Faixa Etária 
 

 
 

 Idade média feminina: 38,69 anos 

 Idade média masculina: 41,19 anos 
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 Idade média feminina: 61,97 anos 

 Idade média masculina: 65,91 anos 
 

 
 

 
 
6.4. INVESTIMENTOS 
 
6.4.1. Cenário Macroeconômico 
 
Ao longo do ano de 2015 verificou-se depreciação da economia doméstica, com forte desaceleração da 
atividade econômica, inflação acima do teto da meta, queda da produção industrial e dificuldades na 
implementação de ajuste fiscal, com a consequente perda do grau de investimento. Juros mais altos, crise 
política e desvalorização além do esperado da moeda brasileira criaram um cenário de grande incerteza e 
dificuldade na tomada de decisões. 
 

50% 

41% 

8% 1% 

Aposentadoria Normal Aposentadoria Antecipada 

Pensão por Morte Aposentadoria por Invalidez 
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Fatores externos também impactaram a economia brasileira, notadamente a elevação do juro básico dos EUA, 
que tende a elevar as taxas de financiamento ao redor do mundo, e o desaquecimento da atividade na China, 
que impactou negativamente os preços das commodities, principal pauta de exportação do Brasil. 
 
Dessa forma, em 2015 verificou-se elevada volatilidade no mercado financeiro brasileiro, com aumento da 
taxa de juros, queda no mercado acionário, desvalorização cambial, queda do PIB e grande desconfiança por 
parte dos investidores. 
 
6.4.1.1. Impacto no Instituto 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA utiliza a metodologia de marcação a mercado dos títulos que compõem as carteiras de 
investimento. Trata-se de um procedimento de atualização diária do valor dos títulos que compõem uma 
carteira de investimentos ao preço da negociação. Desse modo, a rentabilidade dos investimentos – 
notadamente as alocações nos perfis moderado e arrojado – apresentaram volatilidade no exercício. 
 
Mantendo sempre uma gestão atenta com foco no acompanhamento e monitoramento dos investimentos 
durante o ano de 2015 foram tomadas medidas buscando maximizar os resultados dos investimentos, sempre 
observando as características do nosso Plano e universo de Participantes e os perfis de investimento 
escolhidos, dentre as quais destacamos: 
 

 Suspensão de empréstimos na Modalidade Especial; 

 Adequação das taxas de juros dos empréstimos à Participantes às taxas de mercado; 

 Redução dos investimentos em Renda Variável; 

 Ampliação dos investimentos em Fundos no Exterior. 
 
Assim, nossos resultados de rentabilidade do ano de 2015, apesar das grandes dificuldades, conseguiram 
superar os benchmarks definidos na Política de Investimentos. Os dados consolidados demonstram uma 
gestão eficaz e proativa dos recursos dos Participantes e Patrocinadoras, traduzida não apenas pela reversão 
positiva dos indicadores de rentabilidade do ano anterior, mas, principalmente, por atingir evolução de dois 
dígitos: média/cota = 11,35%. 
 
Destaque para a carteira de Empréstimos, representando 7,9% dos investimentos – uma participação 
expressiva frente à média do sistema, na Modalidade Contribuição Definida, que é de 1,2%. Os empréstimos 
aos Participantes, além de rentáveis e com baixo risco, ampliaram 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. Contudo, considerando o cenário macroeconômico e a 
adequação à realidade do mercado, além das obrigações fiduciárias da Entidade com o Plano de Benefícios 
SEBRAEPREV, foi necessário: 
 

 suspender por prazo indeterminado a Modalidade Especial de Empréstimo aos Participantes; 

 limitar a concessão a apenas um contrato por participante, independente da modalidade de 
empréstimo; 

 aumentar a taxa de juros das modalidades Pré-Fixadas e Pós-Fixadas. 
 
6.4.2. 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. 
 
No mínimo, anualmente a Política de Investimentos é revisada, sempre considerando as características e 
especificidades dos planos de benefícios, a legislação pertinente e os cenários econômicos. Na Política de 



 

13 
 

Investimentos são definidos itens como a alocação estratégica, restrições de investimentos, operações com 
derivativos e apreçamento de ativos. 
 
Merece destaque também a avaliação, 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. 
 
6.4.3. Alocação dos Recursos Garantidores 
 

 
 

 
 

 
 

6.4.3.1. Gestão Terceirizada 
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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, desenvolvemos um portal 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 Perfis 
 
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. 
 
6.4.4.2. Rentabilidades 
 
Todos os Participantes têm acesso à posição semanal de seus investimentos na área restrita ao participante do 
Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA na internet. Nela é possível verificar a distribuição do patrimônio por Perfil de 

http://www.sebraeprevidencia.com.br/
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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 Perfil e segmento de aplicação 
 

 
 
6.4.4.2.2. Por Fundo de Investimento 
 

 
 

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 2015, o total 
das Despesas Administrativas foi de R$ 5.561.427,88. 
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6.5.2.1 Custo por Participante 
 
A Despesa Per Capita ou Custo por Participante representa um indicador para os gastos administrativos por 
participantes. Este indicador permite a realização de comparações sobre a estrutura de custos da Entidade. 
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6.5.2.2. Taxa de Carregamento 
 
Desde 2009 vimos numa trajetória de queda da Taxa de Carregamento. Na aprovação do Orçamento 2016 o 
Conselho Deliberativo aprovou mais uma redução, passando de 2,0% para 1,8%, vigente a partir de 2016. Com 
isto o percentual praticado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA passou a ser 54% inferior à média da Previdência 
Fechada e 28% inferior à média da Previdência Aberta. 
 

 
 
6.5.2.3. Taxa de Administração 
 
A exemplo da Taxa de Carregamento, a Taxa de Administração também vem em trajetória de queda desde 
2011, atingindo 0,8%. Com isto o percentual praticado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA passou a ser 23% inferior à 
média da Previdência Fechada e 42% inferior à média da Previdência Aberta. 
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GOVERNANÇA 
 

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, nossa página 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 nossas diretrizes de gestão:  
 

 Planejamento Estratégico 

 Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

 Regulamento do Plano SEBRAEPREV 

 Código de Ética 

 Coletânea de Normas 

 Manual de Governança Corporativa 

 Política de Relacionamento 

 Pesquisas de Satisfação com os Participantes 

 Demonstrações Atuariais 
 

7.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

 

http://www.sebraeprevidencia.com.br/sebrae-previdencia
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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. 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 81 participantes, a Prestação de 
Contas do exercício anterior e, eventualmente, as alterações no Regulamento do Plano e no Estatuto da 
Entidade. 
 

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 98,4% de conformidade (Índice Geral de Aderência).  
 

 
 
7.2.1. Mapeamento dos Processos 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA adotou um método customizado e simples que proporcionou a participação de todos 
os Colaboradores na revisão, reestruturação, redesenho e manualização dos Processos de Negócios, tendo 
como eixo o alinhamento entre estratégia, processos, pessoas e tecnologia e de forma substantiva à ampliação 
das boas práticas existentes e necessárias para um fundo de pensão. Com a implementação do 3º Ciclo de 
Planejamento Estratégico 2015-2018, fez-se necessária toda a avaliação dos processos, desde a Cadeia de 
Valor, visando adequá-la às novas metas e desafios estabelecidos. 
 
Além da manualização, automatização e integração das atividades, a experiência no mapeamento dos 
processos também facilitou a padronização das percepções sobre a avaliação de riscos e controles internos, 
bem como um maior conhecimento e integração dos Colaboradores nas diversas atividades e ações da 
Entidade. Isto é, identificamos oportunidades de melhorias importantes, deixando o SEBRAE PREVIDÊNCIA no 
caminho do aperfeiçoamento constante. 
 
7.2.2. 6º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos  
 
Visando mensurar as incertezas futuras em termos de probabilidade e impacto, em relação aos objetivos 
planejados, concluímos o 6º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos, sempre numa trajetória de 
aperfeiçoamento contínuo dos Controles Internos. 
 
Em 2015, aperfeiçoamos ainda mais o método de avaliação com a introdução da nova métrica da 
"contribuição" dos controles na análise dos resultados e na seleção dos planos de ação e introdução da análise 
dos controles no relatório final. A dimensão “controle” é uma visão adicional às três dimensões (processos, 
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áreas e riscos) exigidas pela Resolução CGPC nº 13, de 01.10.2004. Foram introduzidos 11 novos pontos de 
controles com 121 novas questões. 
 
Vislumbrando reduzir os maiores riscos identificados por todos os Colaboradores da Entidade, as sugestões de 
melhorias foram desenvolvidas com base nas atividades que possuem riscos acima de 12,50%. 
 
A partir da identificação dos riscos que precisariam ser tratados, foram elaborados Planos de Ação 
considerando os aspectos relevantes apontados em cada Avaliação e definidas as estratégias de tratamento 
mais adequadas e econômicas, tendo em vista o plano de negócio e estratégia de perpetuação. Desta forma, 
foi consolidado, efetivamente, o processo de monitoramento e tratamento de riscos que conduzirá à melhoria 
da gestão de incidentes, à redução de perdas e custos com riscos, à segurança e à confiança quanto às 
operações, à conformidade com a legislação pertinente e à manutenção de seus objetivos voltados para as 
boas práticas de Governança Corporativa. 
 
De acordo com o Relatório Final da 6º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos, elaborado por 
Consultoria especializada, em termos de resultados, o quadro foi de estabilidade nos níveis gerais de impacto 
e frequência dos riscos e um pequeno aumento no nível de déficit de controle, que se deveu à inclusão dos 
novos controles. 
 
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. 
 

 
 

8. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 
 
As diretrizes estratégicas, definidas pelo Conselho Deliberativo, definem e orientam Conselheiros, Diretoria 
Executiva, equipe técnica e os Gestores do Plano na consecução dos objetivos estratégicos que sustentam 
nossa proposta de valor. 
 
FOCO NOS PARTICIPANTES 

 Aprimorar a Qualidade de Atendimento aos Participantes; 

 Aprimorar a Comunicação com os Participantes; 

 Aprimorar e Ampliar os Serviços de Orientação Financeira e de Seguridade aos Participantes; 

 Estudar Mudanças no Plano de Benefícios em Consonância com a Regulação e o Mercado; 
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 Manter Níveis de Adesão ao Plano de Benefícios. 
 
FOCO NAS PATROCINADORAS E INSTITUIDORES 

 Manter crescente aprimoramento no Relacionamento Institucional com as Patrocinadoras e 
Instituidores; 

 Prospectar oportunidades no Mercado de Previdência Complementar Desenvolvimento 
organizacional. 

 
FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE  

 Obter a Melhor Relação Risco/Retorno dos Investimentos; 

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

 Potencializar Recursos Organizacionais com Ênfase em Pessoas, Tecnologia e Processos;  

 Promover o Relacionamento Institucional com o Mercado de Previdência Complementar; 

 Aprimorar a Estrutura de Governança com Propósito de Garantir as Melhores Práticas;  

 Fortalecer o Ambiente Organizacional. 
 
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.sebraeprev.com.br/sebrae-previdencia, aba 
Documentos Institucionais). 
 

8.1. 3º CICLO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 2015/2018 
 
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. 
 
Por isso, em 2015, foi posto em prática o 3º Ciclo de Planejamento Estratégico 2015-2108, cuja construção 
envolveu conselheiros, público interno e representantes dos stakeholders, em um documento que contém os 
pontos para a continuidade da trajetória da Entidade, respondendo ao desafio de olhar para o futuro.  
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O Planejamento Estratégico 2015-2018 foi elaborado para apoiar o cumprimento das diretrizes estabelecidas 
pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, tornando-se 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. 
 
Além disso, o monitoramento constante das ações e respectivos resultados, expressos em uma série de 
indicadores, subsidiam todos os instrumentos de prestação de contas, tais como os que constam no Resumo 
Executivo deste Relatório e os Relatórios Gerenciais trimestrais. Não à toa, trimestralmente é apresentado aos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal o Desempenho da Estratégia Institucional, enquanto o Desempenho 
Operacional Institucional – que monitora a evolução da execução do Plano de Ação – é apresentado ao 
Conselho Deliberativo por meio da Comissão de Planejamento e Orçamento. 
 

9. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 
9.1. SUSTENTABILIDADE 
 
Na definição de uma política de investimento sustentável pressupõe-se a adoção de mecanismos de controle 
preventivos e corretivos contra abusos interesseiros, 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 adota em sua política de investimentos princípios sócio- ambientais no 
processo de investimentos não como uma questão de responsabilidade corporativa, mas também está 
diretamente relacionada ao sucesso das empresas investidas.  
 
Dessa forma, o Sebrae Previdência busca, sempre que possível, adotar medidas e inserir em seus processos de 
decisão fatores que favoreçam a disseminação dos princípios socioambientais. 
 

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 à toa, desde 2011, o SEBRAE PREVIDÊNCIA possui um Programa de Educação Financeira e Previdenciária, 
o PLANEJAR, destinado aos participantes, assistidos e seus familiares. 
 
9.2.1. PLANEJAR: por que você precisa pensar hoje na sua aposentadoria? 
 
A resposta é simples: porque um dia você precisará dela! 
 
O Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA – PLANEJAR – conta 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. 
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Em 2015, o PLANEJAR participou da 2ª Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Comitê 
Nacional de Educação Financeira (CONEF) para divulgar a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) e 
promover educação financeira e previdenciária da população, bem como contribuir para o fortalecimento da 
cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte 
dos consumidores. 
 

 
 

10. CONSELHEIROS, COLABORADORES E GESTORES 
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 10.1. INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO 
 
Além de estimular a participação de colaboradores e gestores em eventos diversos  ligados ao segmento de 
fundos de pensão, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem uma iniciativa própria de capacitação: o Fórum SEBRAEPREV de 
Economia,  que  é  uma  ação  do  PLANEJAR  (Programa  de  Educação  Financeira  e  Previdenciária  do  SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. O Fórum, então, age como uma frente específica de educação corporativa do Instituto para seus 
públicos estratégicos e foi instituído há quatro anos com o objetivo de apresentar e promover debates sobre 
as perspectivas e cenários da economia para a previdência complementar, além de abordar assuntos ligados à 
qualidade de vida e finanças pessoais. 
 
As  apresentações  de  cenários macroeconômicos,  que  normalmente  eram  feitas  nas  reuniões  do  Conselho 
Deliberativo,  foram  estendidas  aos  Conselheiros  do  Conselho  Fiscal,  aos  Gestores  do  Plano  SEBRAEPREV, 
dirigentes e gerentes das Patrocinadoras e de outros  fundos de pensão. Com  isto,  integramos as datas das 
reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Oficina de Gestores com a realização dos Fóruns SEBRAEPREV 
de Economia.  
 
Em 2015, o  IV Fórum SEBRAEREV de Economia  reuniu cerca de 120 participantes. A última edição  trouxe a 
Diretora‐Geral  Cone  Sul  América  Latina  da  Standard &  Poors,  Regina  Nunes,  que  destacou  a  importância 
quanto à análise de riscos dos  investimentos em momentos de  incertezas, bem como o médico geriatra Dr. 
Marcos Cabrera, que falou sobre a importância de se preparar desde cedo com as questões relacionadas aos 
hábitos  saudáveis,  à  atividade  física,  à  saúde  mental  e  ao  bem‐estar  para  se  beneficiar  do  bônus  da 
longevidade com melhor qualidade de vida. 
 

10.2. CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES 
 
Até  o  fim  de  2015,  o  Instituto  tinha  11  Conselheiros  Deliberativos  certificados  (de  um  total  de  16,  entre 
reeleitos e novos membros) pelo ICSS ‐ Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social. Já com 
relação  ao Conselho  Fiscal, o  SEBRAE PREVIDÊNCIA  tinha 3 membros  certificados  (de um  total de 8,  todos 
reeleitos). 
 
Durante o ano, 4 desses 11 Conselheiros foram certificados: José Melo, Maristela França, José Gava e Carlos 
Silva. Contudo, cinco processos ainda permaneceram em análise,  referentes à certificação dos Conselheiros 
Nilton  de  Castro, Maria  Cristina,  Luiz  Rolim, Alessandro  Chaves  e Alexandre Alves;  e  três  novos  processos 
foram abertos, referentes à certificação dos Conselheiros Waldeir Ribeiro, Carlos Carreirão e Mario Melo. 
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RELACIONAMENTO 
 

11. RELACIONAMENTO PRÓXIMO, MODERNO E EFICAZ 
 
O Relacionamento está no centro da estratégia do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Foco nos Participantes é, juntamente 
com Foco nas Patrocinadoras, uma das diretrizes gerais de planejamento estratégico e, por isso, deu origem à 
nossa primeira gerência específica, a Gerência de Relacionamento com o Participante, implantada em 2014. 
 
O  atendimento  requer  uma  série  de  ações  que  vão  além  da  cordialidade,  simpatia  ou  presteza  nas 
informações, aliás, práticas estas que são inerentes a esse serviço. 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. 
 

 
 

11.1. GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O PARTICIPANTE ‐ GRP  
 
Nesse  ano  avançamos  no  aperfeiçoamento  tecnologia  e  metodologia  de  CRM  –  Customer  Relationship 
Management, ferramenta fundamental para a Gerência de Relacionamento com o Participante – GRP.  
 
Também foram implementadas ferramentas para avaliação dos canais de atendimento por e‐mail e presencial. 
E em 2016  será  implementada a URA  (Unidade de Resposta Audível), que permitirá promover avaliação do 
atendimento  telefônico,  bem  como  aprimorar  a  comunicação  com  os  Participantes,  otimizar  o  tempo  de 
atendimento das chamadas telefônicas e disponibilizar informações sobre o Plano SEBRAEPREV. 
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11.2. CANAIS DE ATENDIMENTO 
 
Para  atender  de  forma  plena  o  Participante,  com  eficiência  e  qualidade,  disponibilizamos  vários  canais  de 
atendimento, adequando‐os às características e necessidades da Entidade. 
 

 
 

CORRESPONDÊNCIA 
Carta, fax e telegrama são utilizados para o esclarecimento de dúvidas, reclamações ou sugestões. 
 
ELETRÔNICO 
O atendimento eletrônico é realizado por meio do site da instituição (acesso restrito ou fale conosco), mídias 
sociais e e‐mails. Possibilita serviços e consultas disponíveis para acesso eletrônico.  
 
PRESENCIAL  
Atendimento ao Participante na sede do Instituto, em espaço personalizado e individualizado. 
 
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.  
 
E também há os atendimentos especializados, direcionados 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. 
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11.3. ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO 
 
Ao longo de 2015, foram realizados 8.017 atendimentos pelos principais canais de relacionamento do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA. 

 

 
 
O  tempo  médio  de  atendimento  foi  de  12  (doze)  minutos,  enquanto  o  tempo  médio  de  resposta  ao 
participante  foi  de  2  (dois)  dias  úteis  –  abaixo  do mínimo  de  5  (cinco)  dias  úteis  estabelecidos  em  nosso 
normativo interno. 

 
11.3.1. Demandas enviadas às áreas específicas em 2015 
 

 
 

Apenas 7,6% dos atendimentos em 2015 foram direcionados as áreas. Ou seja, 92,4% dos atendimentos foram 
resolvidos dentro da GRP. 
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11.3.2. Assuntos mais abordados por faixa etária 
 

 
 

11.3.3. Segmentação dos Participantes atendidos, por situação no Plano 
 

 
 

11.4. TECNOLOGIA MOBILE: INFORMAÇÃO EM QUALQUER TEMPO, EM QUALQUER LUGAR 
 
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os participantes e ampliar a acessibilidade,  lançamos, em 
2014,  um  aplicativo  para  celular  e  tablet.  Em  2015,  o  aplicativo  ganhou  novas  funcionalidades.  Agora,  é 
possível  alterar  endereço,  e‐mail  e  telefone;  visualizar  a  rentabilidade  dos  perfis  de  investimentos; 
acompanhar o saldo para quitação de empréstimo, além de conferir a data de elegibilidade aos benefícios de 
Aposentadoria.  O  aplicativo  também  permite  aos  participantes  do  Plano  SEBRAEPREV  o  recebimento  de 
mensagens do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 

12. COMUNICAÇÃO DE CARA NOVA 
 
Despertar o interesse do participante pelo tema previdência não é uma tarefa muito fácil. Afinal, optar por um 
perfil mais arrojado ou conservador, compreender uma política de investimentos ou entender as oscilações do 
mercado financeiro são assuntos rotineiramente abordados no acompanhamento do Plano SEBRAEPREV. 
 



 

Sabendo disso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA tornou a comunicação com o participante mais clara, simples e direta. 
O formato do Informe SEBRAEPREV possibilitou ao Instituto conhecer os assuntos mais acessados pelos 
participantes. Isso permitiu novas ações em torno da educação financeira e previdenciária. 
 
A comunicação contribui para o fortalecimento das relações. Por meio dela, construímos vínculos. Informação 
relevante e com veracidade, transparência e tempestividade são orientadores estratégicos de comunicação no 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
 
No âmbito interno, as estratégias e ações de comunicação 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. COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS 
 

• 3.493 amigos no Perfil do Facebook 
• 2.139 curtidas na FanPage do Facebook 
• 77.452 acessos ao portal 
• 8 vídeos publicados na TV SEBRAE PREVIDÊNCIA 
• 2 edições do SEBRAEPREV Notícias  
• 24 Notas Quinzenais 
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RESULTADOS 
 

13. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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14. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Em 31 de dezembro de 2015 
(Em milhares de Reais) 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SEBRAE PREVIDÊNCIA 
 
O Sebrae Previdência - Instituto Sebrae de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar. 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 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE. 
 
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. 
 
As entidades fechadas de previdência complementar, 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 Previdência Social. 
 
Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do SEBRAE PREVIDÊNCIA 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 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. 
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE Nacional é o Patrocinador Principal, no 
âmbito do SEBRAE PREVIDÊNCIA, para todos os efeitos. 
 
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 por Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, conforme disposto 
nos respectivos Regulamentos Específicos. 
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A Composição populacional do plano está descrita a seguir: 
 

 
 

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 Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério da Previdência Social (MPS) e, quando 
aplicável, as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 
Por constituírem as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 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. 
 
Quando aplicável, são observadas, ainda, as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), além dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). 
  
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais, em conformidade com as normas 
específicas aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 
 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA em 30 de 
março de 2016.  
 

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. 
 

 As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão sendo 
aplicadas de modo uniforme em relação ao exercício anterior, salvo disposição em contrário. 

 

 A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas e também o exercício 
de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação de políticas contábeis, incluindo 
expectativas de eventos futuros que acredita serem razoáveis de acordo com as circunstâncias. No 
futuro, a experiência real pode diferir dessas estimativas e premissas, e os valores definitivos dessas 
estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação. 
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As principais mensurações patrimoniais que utilizam estimativas ou julgamentos por parte da Administração 
compreendem as provisões matemáticas, bem como outras estimativas relacionadas à redução ao valor 
recuperável dos ativos (Depreciações e Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, quando aplicável, 
pelos instrumentos financeiros mensurados a valor justo. 
 
b. Gestão dos investimentos 
 
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. 
 
As despesas administrativas são contabilizadas no balancete do Plano de Gestão Administrativa (PGA). 
 
Os títulos de renda fixa do Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa (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 investimentos são reconhecidos pelo valor de aquisição, incluindo, quando for o caso, taxas e 
emolumentos, e estão avaliados e apresentados pelo valor das quotas desses fundos, na data do balanço, 
informados pelos seus respectivos administradores.  
 
Os ativos que compõem os fundos de investimentos cotados ou não em mercado ativo estão submetidos às 
normas estabelecidas pela CVM, e podem ser precificados mediante técnicas de avaliação. 
 
c. 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. 
 
d. Ativo imobilizado 
 
A depreciação dos bens classificados no Ativo Imobilizado, utilizados no desempenho das atividades do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA (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: 
 
 
 

(tabela na página seguinte) 
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e. Provisão de férias, 13º salário e encargos incidentes 
 
As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de um terço, e o 13º salário são provisionados no PGA 
segundo sua competência, acrescidos dos encargos sociais. 
 
f. Gestão Administrativa 
 
O registro contábil dos recursos destinados pelo plano de benefícios SEBRAEPREV para o plano de gestão 
administrativa 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 Plano de Gestão Administrativa 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 Plano de 
Gestão Administrativa (PGA), que possui patrimônio segregado do plano de benefícios previdenciais. 
 
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 
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 por 
plano de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e 
assistidos do plano.  
 
g. Balanço Patrimonial 
 
O Balanço Patrimonial é constituído por ativo, passivo e patrimônio social, sendo: (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 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.  
 
h. 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: 
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 saldo do patrimônio social no início do exercício 

 adições do patrimônio social 

 deduções do patrimônio social 

 acréscimos e decréscimos do patrimônio social  

 operações transitórias do patrimônio social  

 saldo do patrimônio social no final do exercício. 
 
i. 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. 
 
j. 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 líquido no início do 
exercício, as adições/deduções e os acréscimos/decréscimos no ativo líquido e as constituições de fundos.  
 
k. 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, as de investimentos, a assistencial e 
outras do exercício, sobras ou insuficiência da gestão administrativa e a constituição ou reversão do fundo 
administrativo no exercício. 
 
l. 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. 
 

5. GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS 
 
A gestão dos riscos corporativos do SEBRAE PREVIDÊNCIA fundamenta-se em estrutura funcional clara e 
aderente aos objetivos do Instituto, com atribuição de responsabilidades e segregação de funções 
formalmente estabelecidas, minimizando a possibilidade de potenciais conflitos de interesses. As 
metodologias utilizadas têm como base teorias e modelos consolidados, observadas as peculiaridades do 
segmento de previdência complementar. 
 
A Administração entende que os controles complementares existentes no ambiente de controles internos do 
Instituto são eficazes no sentido de mitigar os principais riscos operacionais existentes. 
 
a. Gestão de Investimentos 
 
As aplicações nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no 
Exterior são efetuadas por meio de fundos de investimentos ou carteiras terceirizadas aos gestores: Banco do 
Brasil, Bradesco e Banco Itaú. Como forma de monitorar a gestão dos investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
possui uma Diretoria de Administração e Investimentos e, adicionalmente, o Instituto contratou a “Aditus”, 
que efetua periodicamente a avaliação de riscos relacionados aos recursos garantidores. 
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A custódia é realizada pelo Banco Itaú, responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos às 
operações de rendas fixa e variável, conforme determina a Resolução nº 3.792/09 do Conselho Monetário 
Nacional. 
 
b. Provisões Matemáticas 
As reavaliações atuariais do plano de benefícios e os resultados que estão refletidos no balanço patrimonial 
foram realizados pela Gama Consultores Associados Ltda. Ademais, o Instituto possui uma Diretoria de 
Seguridade que é responsável pelo acompanhamento e pela revisão das reavaliações atuariais e pelas 
melhores práticas em relação às premissas atuariais.  
 

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

 
 

7. REALIZÁVEL 
 
7.1. Gestão previdencial 
 
Constitui-se de recursos a receber relativos às contribuições para o plano de benefícios. Em 31 de dezembro 
de 2015 apresentava o saldo de R$ 425 mil (R$ 306 mil em 2014): 
 

 
 
Não existem Créditos de Liquidação Duvidosa. 
 
7.2. Gestão administrativa 
 
Estão registrados os valores a receber inerentes às atividades da Gestão Administrativa do Instituto. Em 31 de 
dezembro de 2015, apresentava o saldo de R$ 37 mil (R$ 51 mil em 2014): 
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7.3. 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. 
 
A seguir, apresentamos o realizável dos investimentos do Plano de Benefícios SEBRAEPREV, e da gestão 
administrativa em 31 de dezembro de 2015 e 2014: 
 

 
 

Apresentamos, a seguir, a posição das aplicações por fundos de investimento em 31 de dezembro de 2015 e 
2014:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tabela na página seguinte) 
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A seguir apresentamos a composição da carteira dos fundos de investimento por tipo de ativo em 31 de 
dezembro de 2015 e 2014: 
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8. ATIVO PERMANENTE 
 
O Ativo Permanente registra o valor contábil de bens e direitos imobilizados e intangíveis. Em 31 de dezembro 
de 2015, apresentava o saldo de R$ 146 mil (R$ 71 mil em 2014): 
 

 
 

9. EXIGÍVEL OPERACIONAL 
 

9.1. 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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9.2. 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. 
 

 
 

10. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 
 
Conforme manifestação da Assessoria Jurídica do Instituto, em 31 de dezembro de 2015, havia somente uma 
demanda judicial 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. 
 
Considerando a classificação de risco atribuída pela assessoria jurídica, a Entidade não constitui provisão para 
contingência para o referido processo judicial.  
 

11. PROVISÕES MATEMÁTICAS 
 
Em 31 de dezembro de 2015, foram realizadas pela Gama Consultores Associados Ltda. reavaliações atuariais 
nos planos de benefícios, e os resultados estão refletidos no balanço patrimonial, conforme quadro 
comparativo apresentado a seguir: 
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Hipóteses e premissas atuariais 
Para avaliação atuarial do exercício de 2015 e 2014, foram utilizadas as seguintes hipóteses e premissas 
atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Gama Consultores Associados: 
 

 
 

As tábuas biométricas e as taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 2015 foram as 
seguintes, comparativamente com aquelas de 2014: 
 

 
 

12. FUNDOS 
 
12.1. Fundos previdenciais 
 
Os valores dos fundos previdenciais foram contabilizados com base no laudo atuarial emitido pela Gama 
Consultores Associados Ltda. Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, estavam assim compostos: 
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Fundo de aporte inicial do serviço passado 
Constituído pelo aporte inicial de serviço passado realizado pelo Patrocinador Fundador, 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 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 pelo desligamento ou pelos eventuais saldos 
remanescentes de reservas, cujos direitos de participantes findaram com o seu falecimento e com a completa 
extinção dos beneficiários de pensão por morte, conforme o caso, acrescidas da rentabilidade patrimonial. 
 
12.2. 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. 
 
12.3. 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 pagamento das despesas judiciais decorrentes da 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. 
 

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

 
 
13.2. Gestão administrativa 
 
A gestão administrativa está relacionada à atividade de registro e 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: 
 

 
 

Abaixo, constam os desdobramentos das principais despesas: 
 



 

50 
 

 
 

13.3. Investimentos 
 
Resultado da aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa (PGA). 
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14. PARTES RELACIONADAS  
 
14.1. Patrocinadora e Participantes 
 
Nos exercícios de 2015 e 2014, o valor total de contribuições previdenciárias dos patrocinadores (Sistema 
Sebrae) e dos participantes foram de R$58.798 e R$54.360, respectivamente.    
 
14.2. 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 CFC nº 1.297/10: 
 

 
 

15. 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). 
 

16. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA PREVIC Nº 25 
 
A instrução normativa Previc nº 25, de 17 de dezembro de 2015 atualizou Instrução SPC nº 34, de 24 de 
setembro de 2009, entretanto as alterações introduzidas não foram consideradas materiais e relevantes no 
sentido de afetar a uniformidade e comparabilidade das demonstrações contábeis.  
 

17. GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 
Dando continuidade ao processo de melhoria da Governança Corporativa, no exercício de 2015, o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, em atendimento à Resolução do então Conselho de Gestão de Previdência Complementar 
(CGPC) nº 13, de 2004, atualizou os Regimentos Internos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 
Executiva e a 6° Avaliação Anual de Riscos e Controles Internos. 
 
Entretanto, esses trabalhos não esgotam as possibilidades de ajustes ou ações para atenuar os riscos, tendo 
em vista que as questões de Governança Corporativa, assim como as de Controles Internos, são parte de um 
processo evolutivo da Administração. 
 

 
 
 
 
 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor Presidente 

 
 
 
 
 

George Alberto C. G. Mota 
Diretor de Administração e de Investimentos 

 
 
 
 
 

Vanessa de Lima Leal e Souza 
Contadora - CRC 20.359/DF 
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PARECERES 
 
Consulte os anexos a seguir para ler o Parecer Atuarial do Plano SEBRAEPREV, o Relatório dos Auditores 
Independentes e as Resoluções dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. 
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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 
 

Atendimento: atendimento@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) 

George Alberto Carvalhães G. Mota (Diretor de Adm. e Investimento) 
Nilton Cesar da Silva (Diretor de Seguridade) 

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

 
Editado sob responsabilidade da Diretoria. 

 
Supervisão e Coordenação: 

Viviane Araújo (Comunicação) 
 

Apoio: 
Equipe Técnica do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

 
Produção: 

Plus Interativa 
Tel: (21) 3529-7816 / 2524-9790 

www.plusinterativa.com 
 

Jornalista Responsável: 
Carlos Lisboa Jr. / Plus (MTB 33650/RJ) 
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