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INTRODUÇÃO 
 

Especial: a voz da experiência 
 

Eles são assistidos e, mesmo aproveitando a aposentadoria, continuam de olho na 
gestão do patrimônio que construíram no Plano SEBRAEPREV. 

 
“Ouça a voz da experiência” e inspire-se! 
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1. ABERTURA 
 
Este Relatório Anual de Informações (RAI) apresenta as informações gerenciais de previdência 
e de investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o exercício de 2016. Seu conteúdo, além 
de atender às exigências legais, traz o desempenho, as estratégias e os procedimentos que 
nortearam as ações do Instituto no período. Tudo de modo claro e com fácil interpretação, 
para melhorar o seu entendimento a respeito da Entidade que contribui para a tranquilidade 
e a segurança quando da aposentadoria dos empregados do sistema SEBRAE. 
 
A elaboração deste documento foi cuidadosamente pensada de forma a transmitir ainda mais 
transparência na gestão do patrimônio construído pela contribuição de cada Participante e 
das Patrocinadoras, bem como do resultado dos investimentos. Transparência que tem sido 
explorada com maior frequência pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA através da internet – evidenciando 
a adequação do Instituto às tendências tecnológicas ao tornar cada vez mais prático o acesso 
a todo e qualquer dado relevante que seja do interesse desse público. 
 
Por isso, o tema desta edição do RAI é “SEBRAE PREVIDÊNCIA na palma da sua mão”, uma vez 
que hoje – por meio do Portal, do app SEBRAEPREV, da presença no Facebook, de iniciativas 
como o “Meu Retrato” e outros – é possível estar conectado ao Instituto com o simples toque 
dos dedos, seja via smartphone, tablet ou desktop. Isto é: transparência com mais 
praticidade, comodidade e modernidade. 
 
É tendência. É futuro. É o SEBRAE PREVIDÊNCIA, sempre com você, até na palma da sua mão! 
 
2. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Prezado(a) leitor(a), 
 
É com prazer que disponibilizamos neste Relatório Anual de Informações um panorama do 
nosso exercício ao longo de 2016. Ano em que, apesar das grandes dificuldades e incertezas 
da economia, atingimos rentabilidades que superaram os benchmarks definidos na nossa 
Política de Investimentos e obtivemos resultados positivos em outros índices, como o da 
adesão ao Plano SEBRAEPREV. 
 
Ultrapassamos os R$ 670 milhões em patrimônio – um crescimento 18,62% superior ao 
volume de investimentos da nossa carteira ao final de 2015 (onde encerramos o exercício com 
R$ 566 milhões). Em 12 anos de existência, mantivemos uma rentabilidade média anual 
líquida acima dos 10%. E, considerando todas as Patrocinadoras, conseguimos 96,12% de 
adesão ao Plano SEBRAEPREV, enquanto a média de adesão do sistema de previdência 
complementar fechado é de 73%. 
 
Esses e outros índices que mostram o nosso êxito em 2016 são resultado de uma estratégia 
colaborativa que temos adotado desde os exercícios passados e que envolve a interação das 
Comissões Temáticas (de Marketing e Comunicação, de Planejamento e Orçamento, de 
Investimentos e de Seguridade) com a Diretoria Executiva. Juntas, as instâncias se 
aprofundam em cada questão submetida ao nosso Conselho, oferecendo um panorama que 
nos permite agir com segurança ao deliberar novas diretrizes na gestão do Instituto. 
 
Além disso, ao buscarmos bons resultados com segurança nas aplicações, temos conseguido 
também a confiança dos empregados do sistema SEBRAE para lhes proporcionar a tão 
sonhada tranquilidade no futuro. O que nos motiva a, cada vez mais, trabalhar para 
impulsionar a solidez do SEBRAE PREVIDÊNCIA e torná-lo referência, sempre pautando nossas 
ações com boas práticas de governança e priorizando, acima de tudo, a transparência e o 
dever fiduciário. 
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Boa leitura! 
 

Evandro Santos Nascimento 
 
3. MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Prezado(a) leitor(a), 
 
Ao longo de 2016, continuamos a aprimorar o nosso relacionamento com o Participante, 
absorvendo ao máximo o poder da tecnologia para buscar segurança e oferecer mais 
comodidade. Tal estratégia pode ser notada, por exemplo, na modernização de alguns 
processos, na atualização do app SEBRAEPREV e da área restrita no Portal – que ganharam 
novas funcionalidades – e na implementação da Unidade de Resposta Audível (URA), dentre 
outros. 
 
Essas novidades, bem como a renegociação de contratos junto a todos os fornecedores, nos 
deram a oportunidade de reduzir algumas despesas administrativas. A taxa de 
Carregamento, que incide sobre as Contribuições Básicas para cobrir justamente essas 
despesas, foi reduzida pelo segundo ano consecutivo, de 1,8% para 1,5% – com vigência a 
partir de 2017. Valor que é 54% inferior à média da Previdência Complementar Fechada e 
28% menor do que média das Entidades de Previdência Aberta. Conseguimos, também, 
manter a taxa de Administração no patamar de 0,8% ao ano – índice que é 23% inferior às 
Entidades Fechadas e 42% menor em relação às Entidades Abertas. E o custo administrativo 
por Participante foi de R$ 715,00, ficando 30% inferior à média de Mercado. 
 
Porém, é importante lembrar que o reflexo desse nosso trabalho é fruto da parceria com os 
outros órgãos colegiados do SEBRAE PREVIDÊNCIA e com os nossos Patrocinadores. É com a 
confiança do Conselho Deliberativo – que sempre nos apoia nas importantes tomadas de 
decisão – e a devida orientação do Conselho Fiscal que conseguimos atuar de forma a 
garantir o crescimento do nosso Instituto com qualidade, estabilidade e solidez. 
 
Agradecemos, ainda, aos nossos Colaboradores, aos Gestores do Plano SEBRAEPREV e aos 
Dirigentes das Patrocinadoras, que exercem papeis igualmente fundamentais para a nossa 
prosperidade, principalmente em períodos de instabilidade econômica como os que 
enfrentamos nos últimos anos. Juntos, mais do que nunca, estaremos preparados para 
enfrentar os desafios de 2017. 
 

Edjair de Siqueira Alves 
George Alberto Carvalhães G. Mota 

Nilton Cesar da Silva 
 

4. DESTAQUES DO ANO 
 
Conheça as principais realizações e acontecimentos do ano de 2016:  
 
Patrimônio supera os R$ 670 milhões 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2016 atingindo R$ 673 milhões de patrimônio. 
O resultado é 18,62% superior ao constatado no fim de 2015. Além disso, a rentabilidade dos 
Fundos Exclusivos (Renda Fixa e Renda Variável) foi de 14,74%; do Segmento de Renda 
Variável Ativa, -4,50%; do Segmento de Investimentos Estruturados, 14,19%; do Segmento de 
Investimentos no Exterior, -12,52%; e do segmento de Operações com Participantes 
(Empréstimos), 22,29%. 
 
Adesão ao Plano SEBRAEPREV sobe para 96,12% 
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O Plano SEBRAEPREV continua a ter um dos maiores índices de adesão do mercado de 
previdência complementar no Brasil. Ao fim de 2016, 96,12% dos empregados do sistema 
SEBRAE faziam parte da família SEBRAE PREVIDÊNCIA. Das 30 Patrocinadoras, nove tinham 
100% de adesão ao Plano. Cabe lembrar que o cálculo considera apenas os Participantes 
vinculados às Patrocinadoras (com contribuição vertida por meio da Folha de Pagamento). 
 
Dia do Participante SEBRAEPREV é instituído 
 
No dia 2 de fevereiro, mesma data em que o Instituto comemorou 12 anos de existência, foi 
instituído o Dia do Participante do Plano SEBRAEPREV: uma extensa ação que envolveu 
matérias especiais e depoimentos de Participantes no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem 
como a realização de um Quiz promocional. A iniciativa foi concebida para servir de convite à 
reflexão sobre a importância do investimento para a aposentadoria desde cedo e entrou no 
calendário oficial de eventos do Instituto para os próximos anos. 
 
Implantação da Unidade de Resposta Audível 
 
Dentre as diversas ferramentas implementadas para avaliação dos canais de relacionamento 
com o Participante, destacou-se a implantação da Unidade de Resposta Audível (URA). A 
plataforma possibilita agora a avaliação do atendimento telefônico, bem como aprimora a 
comunicação com os Participantes, otimiza o tempo de atendimento das chamadas e permite 
até a gravação das ligações. 
 
Consolidação da Ouvidoria 
 
Criado em 2014, o Canal de Ouvidoria se consolidou em 2016 e continua disponível no Portal 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Trata-se de uma “segunda instância” para situações que não foram 
devidamente resolvidas, cabendo sugestões para aperfeiçoamento dos processos internos, 
visando à melhoria contínua do Relacionamento com o Participante. Trimestralmente são 
gerados relatórios de acompanhamento, os quais são apreciados também pelo Conselho 
Fiscal. 
 
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. 
 
Novas funcionalidades na área restrita do Portal 
 
Na área restrita do Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA foram desenvolvidas novas 
funcionalidades, bem como passaram a ser disponibilizados documentos em formato digital, 
tais como demonstrativos de contribuições e informes de rendimentos – para fins de 
declaração de Imposto de Renda – e extratos previdenciários. Com relação a estes arquivos, a 
disponibilização somente via internet proporcionou agilidade na consulta e ocasionou redução 
de custos administrativos com impressão e envio por correspondência, além de ter 
demonstrado o alinhamento do Instituto com práticas sustentáveis. 
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Pesquisa revela de nível de satisfação e de recomendação em 100% 
 
Em 2016, foi realizada a 3ª Pesquisa de Satisfação com os Participantes que, dentre outros 
índices, demonstrou 100% no nível de satisfação – considerando os percentuais de 
concordância total (32%), concordância em grande parte (54%) ou concordância com 
restrições (14%) à afirmação “Estou satisfeito com o SEBRAE PREVIDÊNCIA”. 100% também foi 
o percentual de recomendação do Instituto a um novo empregado do SEBRAE, por parte dos 
entrevistados. 
 
Ações do Planejar continuam a promover educação financeira e previdenciária 
 
O Planejar, Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
contou com uma série de ações ao longo de 2016 que promoveram a capacitação de 
Gestores, além do entrosamento e uma maior aproximação do Instituto com os Participantes 
do Plano SEBRAEPREV. 
 
Palestras e atendimentos individuais foram realizados em seis Patrocinadoras, abrangendo 
um público superior a 1350 Participantes. Também foram desenvolvidas atividades de 
educação financeira e previdenciária no ambiente de trabalho para os empregados da 
Entidade, treinamentos de capacitação de novos Gestores do Plano SEBRAEPREV, concursos 
culturais (com foco em temas sobre finanças e previdência) e reunião com os gerentes de 
gestão de pessoas das Patrocinadoras. 
 
Dentre as principais ações realizadas, destacaram-se: 
 

• VII Concurso Vida de Aposentado; 
• V Concurso Dia Internacional da Mulher; 
• Curso de Formação de Gestores; 
• XII Oficina de Gestores do Plano SEBRAEPREV; 
• V Fórum SEBRAEPREV de Economia; 
• VI Concurso Dia dos Pais; 
• SEBRAEPREV Perto de Você (visitas às Patrocinadoras); 
• Concurso Cultural Dia das Crianças. 

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

• 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; 
• Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação nos Fundos de 

Pensão, como painelista; 
• 5th Annual Real EstateBrazilForum, como painelista; 
• VIII Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais; 
• XVII Congresso do IBGC; 
• XIX Congresso Brasileiro de Ouvidores & Ombudsman; 
• VI Encontro MERCER GAMA de Previdência Complementar. 
• XXI Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste. 
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A participação do SEBRAE PREVIDÊNCIA 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. 
 
5.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 
 
Segurança, aposentadoria, futuro, investimento, poupança, tranquilidade, segurança 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. 
 
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 
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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 vinha numa 
trajetória de crescimento. Porém, em 2016, o Instituto manteve a posição de número 125 – 
mesmo com o crescimento 18,62% do seu patrimônio, que atingiu a marca de R$ 673 milhões. 
 

 
 
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$) 
 
Em 2016, constatou-se um aumento de 18,62% com relação ao ano anterior no patrimônio 
do Instituto. 
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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 encerrou 2016 com um total de 7.814 Participantes e um nível de 
adesão de 96,12%. 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, Gênero e Faixa Etária 
 

• ATIVOS 
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• ASSISTIDOS 
 
 

 

 
 

 
 

6.4. INVESTIMENTOS 
 
6.4.1. Cenário Macroeconômico 
 
O ano de 2016 ficou marcado pela manutenção do cenário de forte recessão na economia – 
que perdura desde o segundo trimestre de 2014 e é um dos piores já verificados – associado à 
alta taxa de desemprego, crise política com impactos diretos na queda da arrecadação e no 
aumento do déficit, crise nas contas dos Estados, aumento dos juros para financiamento, 
restrições ao crédito e queda no índice que mede a confiança dos investidores, consumidores e 
empresários. 
 
As incertezas verificadas, principalmente no primeiro semestre, motivaram a postergação de 
consumo pelas famílias e de investimentos pelas empresas. E os bancos se tornaram mais 
seletivos na oferta de crédito devido à expectativa de aumento da inadimplência. Já no 
segundo semestre, iniciou-se o movimento de queda da inflação, que caminha para o centro 
da meta, possibilitando o início do processo de queda da taxa de juros e consequentemente 
um cenário melhor para 2017. 
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6.4.1.1. Impacto no Instituto 
 
As turbulências na economia, com ênfase à variação cambial verificada em 2016, impactaram 
a rentabilidade dos investimentos dos perfis Moderado e mais fortemente no Arrojado. Ambos 
apresentaram volatilidade no exercício. 
 
Entretanto, com uma gestão atenta e com foco no acompanhamento e monitoramento dos 
investimentos durante o ano de 2016, 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, destacaram-se: 
 

• Redução e posterior resgate dos investimentos em Fundos no Exterior; 
• Substituição do benchmark dos perfis, que passaram a ser função do CDI. 

 
Dessa forma, apesar das grandes dificuldades e incertezas da economia, a rentabilidade dos 
ativos financeiros em 2016 conseguiu superar os benchmarks definidos na Política de 
Investimentos. 
 
Mais uma vez o destaque foi a carteira de Empréstimos, representando 6,5% dos 
investimentos – uma participação expressiva frente à média do sistema, que é de 2,5%. 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. 
 
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. 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. 
 
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. 
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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, 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 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. 
  

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 quanto no próprio Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA na internet 
(www.sebraeprevidencia.com.br/investimentos, aba “Acompanhamento Semanal”). Lá 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 Perfil e segmento de aplicação 
 

 
 
6.4.4.2.2. Por Fundo de Investimento (com posição em 30/12/2016) 
 

 
  

http://www.sebraeprevidencia.com.br/investimentos
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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$ 5.702.686,52. 
 

 
 
6.5.1. 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. Em 2016, verificou-se um pequeno aumento em virtude da 
redução da quantidade de Participantes em -3%, decorrente do elevado número de 
desligamentos verificado nas Patrocinadoras, da ordem de mais de 400 demissões. As 
despesas tiveram aumento de apenas 4,9% ante uma inflação de 6,3%. 
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6.5.2. Taxa de Carregamento 
 
Desde 2009 vimos numa trajetória de queda da Taxa de Carregamento. Na aprovação do 
Orçamento 2017 o Conselho Deliberativo aprovou mais uma redução, passando de 1,8% para 
1,5%, vigente a partir de 2017. Com isto o percentual praticado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA 
continuou a ser 61% inferior à média da Previdência Fechada e 40% inferior à média da 
Previdência Aberta. 
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6.5.3. Taxa de Administração 
 
A exemplo da Taxa de Carregamento, a Taxa de Administração também vem em trajetória de 
queda desde 2011, atingindo 0,8% desde 2013. Com isto o percentual praticado pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA continuou 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, 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 
Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
Regulamento do Plano SEBRAEPREV 
Código de Princípios Éticos e de Conduta 
Coletânea de Normas 
Manual de Governança Corporativa 

Política de Relacionamento 
Política de Combate à Lavagem de Dinheiro 
Política de Comunicação 
Política de Segurança da Informação 
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. Instrumentos de Governança 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2016 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 1ª Avaliação de Compliance, sendo esta elaborada pela 
Consultoria 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. 
 
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 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 99,5% de conformidade (Índice Geral de 
Aderência). 
 

 
 
7.2.1. Mapeamento dos Processos 
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA adota um método customizado e simples que proporciona a 
participação de todos os Colaboradores na revisão, reestruturação, redesenho e 
manualização dos Processos de Negócios. Esse mapeamento 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. Com a implementação do 3º Ciclo 
de Planejamento Estratégico 2015-2018, em 2015, e sua revisão no início de 2016, 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 facilita a padronização das percepções sobre a 
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avaliação de riscos e controles internos, bem como um maior conhecimento e integração dos 
Colaboradores nas diversas atividades e ações da Entidade. Isto é, são identificadas 
oportunidades de melhorias importantes, deixando o Instituto no caminho do 
aperfeiçoamento constante. 
 
7.2.2. 7º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos  
 
Visando mensurar as incertezas futuras em termos de probabilidade e impacto, em relação 
aos objetivos planejados, foi concluído o 7º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos. 
 
Em 2016, 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. A dimensão 
“controle” é uma visão adicional às três dimensões (processos, 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 do 7º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos, 
elaborado por Consultoria especializada, em termos de resultados, o quadro foi de 
estabilidade nas avaliações de riscos originais nos níveis gerais de impacto e frequência dos 
riscos, com um pequeno aumento no nível de déficit de controle, que se deveu à inclusão dos 
novos padrões de controles, passado desta forma para um patamar mais alto em termos de 
exigência de controle. 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. 
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7.2.3. 1ª Avaliação de Compliance 
 
O Programa de Compliance é uma importante ferramenta composta por vários elementos que 
interagem com os aspectos inerentes às áreas de negócios da Entidade. Ele pode ser 
estruturado por meio de sistemas eletrônicos, documentos, processos, pessoas e atitudes 
para evitar, identificar e cessar condutas ilegais. Isto é, o Programa 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. 
 
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. 
 
A consultoria Deloitte Touche Tohmatsu realizou os trabalhos, durante trinta dias, com o 
objetivo de verificar a aderência do SEBRAEPREV às 47 transações críticas mapeadas. O 
estudo foi feito por meio da análise do ambiente de controles existente, tendo como foco 
principal a sua conformidade às normativas internas e às leis aplicáveis a esta Entidade 
Fechada de Previdência Complementar. O trabalho também teve como objetivo mensurar os 
riscos os quais o SEBRAEPREV está exposto, para os casos onde as atividades realizadas não 
estejam em conformidade com as regulamentações atuais, as diretrizes obrigatórias do 
SEBRAEPREV e as melhores práticas. 
 
As transações críticas definidas e analisadas abrangem de forma resumida os 
macroprocessos, processos e atividades de cada um dos macrosegmentos abaixo: 
 

 
 
A análise teve como resultado o Mapa de Riscos do SEBRAE PREVIDÊNCIA, com base na média 
dos riscos inerentes dos processos e das Transações Críticas. Como pode ser observado, os 
riscos inerentes às áreas de Governança Corporativa, Seguridade e Administração e 
Investimentos estão classificados como médio e controles eficazes. 

 

Seguridade Governança 
Corporativa

Administração e 
Investimentos
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Como resumo dos aspectos identificados, foi verificada a existência de controles internos 
eficazes e implementados para 42 (89% do total) das 47 transações críticas analisadas – 
situação que minimiza os riscos associados, os quais foram previamente identificados e 
validados junto à Diretoria Executiva. 
 
Para as outras 4 (quatro) transações críticas (9% do total), 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 à materialização dos riscos associados. Esta situação 
também é aplicável em 1 (uma) transação crítica (2% do total), que não possui controle 
implementado. 
 
Com relação às orientações apontadas, o SEBRAE PREVIDÊNCIA executou um Plano de Ação 
onde seis das sete recomendações já foram implementadas no próprio exercício, restando 
apenas a implementação do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) – que, pela sua 
complexidade e necessidade de investimentos, estará sendo submetido ao Conselho 
Deliberativo, em forma de projeto, na primeira reunião do próximo ano. 
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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; 
• Manter o Plano de Benefícios em Consonância com a Regulação e o Mercado; 
• Manter Níveis de Adesão ao Plano de Benefícios. 

 
FOCO NAS PATROCINADORAS E INSTITUIDORES 

• Manter crescente aprimoramento no Relacionamento Institucional com as 
Patrocinadoras e Instituidores. 

 
FOCO EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE  

• Maximizar a Relação Risco/Retorno dos Investimentos; 
• Manter crescente aprimoramento do Controle de Gestão; 
• Otimizar Recursos Organizacionais; 
• Ampliar 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; 
• Prospectar oportunidades no Mercado de Previdência Complementar. 

 
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”). 
 
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 2016, diante quadro de recessão verificado em 2015 com queda do PIB de 3,8%, 
associado às incertezas políticas e perspectivas de agravamento da situação econômica, a 
Diretoria, juntamente com o Conselho Deliberativo fez uma releitura do 3º Ciclo de 
Planejamento Estratégico 2015-2108, constatando a necessidade de se promover uma 
revisão visando melhor adequá-lo aos novos cenários vislumbrados. 
 
Sendo assim, já no início do ano foi realizado o processo de revisão do Planejamento 
Estratégico envolvendo conselheiros, público interno e representantes dos stakeholders, que 
redundou em um documento que contém os principais pontos para a continuidade da 
trajetória da Entidade, diante desse novo cenário, como uma resposta ao desafio de olhar 
para o futuro. 
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A revisão do Planejamento Estratégico 2015-2018 foi elaborada 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. 
Visando o acompanhamento da aderência das ações realizadas ao Planejamento, 
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. 
 



 

28 
 

Neste sentido, o SEBRAE PREVIDÊNCIA adota em sua política de investimentos princípios 
socioambientais no processo de investimentos não como uma questão de responsabilidade 
corporativa, mas também está diretamente relacionada ao sucesso das empresas investidas.  
 
Dessa forma, o Instituto 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 
 
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. 
 
Conforme já mencionado no item “Destaques do Ano” – no começo deste relatório –, palestras 
e atendimentos individuais foram realizados em seis Patrocinadoras, abrangendo um público 
superior a 1350 Participantes. Também foram desenvolvidas atividades de educação 
financeira e previdenciária no ambiente de trabalho para os empregados da Entidade, 
treinamentos de capacitação de novos Gestores do Plano SEBRAEPREV, concursos culturais 
(com foco em temas sobre finanças e previdência) e reunião com os gerentes de gestão de 
pessoas das Patrocinadoras. Dentre elas, destacou-se a realização da XII Oficina de Gestores 
e do V Fórum SEBRAEPREV de Economia – cujos detalhes podem ser vistos mais adiante. 

 
10. CONSELHEIROS, COLABORADORES E GESTORES 
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10.1. INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO 
 
Em 2016, um fato da maior importância foi a parceria estabelecida com a Universidade 
Corporativa do SEBRAE, que concedeu o acesso a todos os cursos disponibilizados no seu 
Portal aos Colaboradores do SEBRAE PREVIDÊNCIA. A medida reduzirá os custos internos com 
capacitação, bem como ampliará o leque de opções de cursos e temas de interesse do 
Instituto. 
 
Mas além de estimular a participação de colaboradores e gestores em cursos e 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 – o 
Programa de Educação Financeira e Previdenciária do Instituto. O Fórum, então, age como 
uma frente específica de educação corporativa do Instituto para seus públicos estratégicos e 
foi instituído há cinco 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. 
 
A iniciativa já contou com a participação de palestrantes como a jornalista Mara Luquet 
(Globo); Joaquim Levy (BRAM); Gustavo Franco (Rio Bravo); Regina Nunes (S&P); Eduardo Loyo 
(BTG Pactual) e o médico geriatra Marcos Cabrera. Em 2015, teve o reconhecimento da 
Estratégia Nacional de Educação Financeira, com a concessão do Selo ENEF, ao contribuir 
para a disseminação do tema no País. Além disso, desde a sua 1ª edição, o Instituto de 
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social – ICSS incluiu o evento no Programa de 
Educação Continuada – PEC, possibilitando aos participantes a concessão de três créditos, 
válidos para renovação da certificação. 
 
Em 2016, o V Fórum SEBRAEREV de Economia reuniu cerca de 122 Participantes e teve como 
tema “Cenários Macroeconômicos”. Eduardo Loyo, Economista-Chefe e ex-diretor de Estudos 
Especiais do Banco Central do Brasil, foi o primeiro palestrante e destacou todo o processo de 
deterioração da situação da economia no País, bem como apresentou os cenários com o novo 
governo e as expectativas positivas geradas com a nova Equipe Econômica. No painel de 
finanças pessoais, a Jornalista responsável pelo quadro de finanças do DFTV, No Fim das 
Contas, Mônica Carvalho, e o Planejador Financeiro Pessoal e Familiar, Leonardo Gomes, 
destacaram os hábitos e formas de consumo associados à necessidade de poupar para 
aposentadoria e se beneficiar de uma melhor qualidade de vida, principalmente considerando 
o fenômeno da longevidade. 
 
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 Instituto possui 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 a certificação de 
todos os membros da Diretoria e da maioria dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. 
A Entidade encerrou o exercício de 2016 com 80% dos Conselheiros Certificados, contra 54% 
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em 2015. Durante o ano, seis Conselheiros foram certificados: Mário José Lacerda de Melo, 
Maria Cristina de Andrade Souza, Luiz Antônio Rolim de Moura, Alessandro Flávio Barbosa 
Chaves, Alexandre Rodrigues Alves e Waldeir Garcia Ribeiro. 
 
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 e todos os 
Conselheiros já estão com o processo em tramitação na Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - Previc. 
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RELACIONAMENTO 
 
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, pensionista ou 
beneficiário. Por isso, a atuação da Área de 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. 
 
Em 2016, essa Política foi revisada e atualizada para aprimorar os processos internos da Área 
de Relacionamento com o Participante. E além de utilizar as ferramentas já anteriormente 
implementadas para avaliação dos canais de atendimento por e-mail e presencial, foi 
também implantada a URA (Unidade de Resposta Audível), que promoveu a avaliação do 
atendimento telefônico, bem como aprimorou a comunicação com os Participantes, otimizou o 
tempo de atendimento das chamadas telefônicas e possibilitou a gravação das ligações. 
 
11.1. MATRIZ DE MAPEAMENTO DO PÚBLICO DO INSTITUTO 
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11.2. 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.  

 
11.2.1. Canais de Atendimento ao Participante 
 
CORRESPONDÊNCIA 
Carta, fax e telegrama são utilizados 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) 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.  
 
11.2.1. 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. 
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11.3. ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO 
 
Ao longo de 2016, foram realizados 8.053 atendimentos pelos principais canais de 
relacionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
 

 
 
O tempo médio de atendimento foi de 14 (quatorze) 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. 
 
11.3.1. Assuntos mais abordados 
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11.3.2. Segmentação dos Participantes atendidos, por situação no Plano 
 

 
 
11.4. TECNOLOGIA MOBILE 
 
O app SEBRAEPREV, lançado em 2014, ganhou novas funcionalidades em 2016. Com ele, 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 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. ESTRATÉGIA ONLINE 
 
Alinhada à diretriz de oferecer mais comodidade, a Comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA foi 
peça fundamental para estimular e possibilitar a maior aproximação do Instituto ao universo 
digital em 2016. Afinal, foi por meio das suas diversas ferramentas que as informações de 
interesse aos Participantes foram transmitidas com clareza, praticidade e fácil alcance. 
 
O Informe SEBRAEPREV, por exemplo, em formato de boletim eletrônico e com conteúdo 
integrado àquele no Portal, tornou a comunicação mais integrada e fez com que os 
Participantes visitassem mais ativamente a página do Instituto na internet. 
 
Já as ações do Planejar, que até então eram essencialmente presenciais, começaram a ser 
também transmitidas por videoconferência – em mais uma demonstração de que o meio 
virtual é importante e deve ser explorado para atingir ainda mais o público-alvo de 
Participantes, não Participantes e Gestores do Plano SEBRAEPREV. 
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12.2. COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS 
 
Em 2016, o Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA recebeu 83.181 visitas, sendo 85,04% delas via 
desktop, 13,15% via celulares smartphones e 1,81% via tablets. 
 
No Facebook, a fanpage do Instituto ganhou 464 novas curtidas ao longo do ano, 
apresentando 2.343 fãs até 31 de dezembro. 
 
Ainda, foram publicados 8 novos vídeos no canal “TV SEBRAE PREVIDÊNCIA”, no YouTube. 
Juntos, eles tiveram 900 visualizações. 
 
E mais: 

• 17 publicações de Notas Quinzenais 
• 1 edição impressa do SEBRAEPREV Notícias 
• 13 edições eletrônicas do Informe SEBRAEPREV 
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RESULTADOS 
 
13. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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14. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Em 31 de dezembro de 2016 
(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 
Previdência Social. 
 
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; 
• Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais - ABASE; 
• SEBRAE PREVIDÊNCIA; 
• SEBRAE Acre; 
• SEBRAE Alagoas; 
• SEBRAE Amazonas; 
• SEBRAE Amapá; 
• SEBRAE Bahia; 
• SEBRAE Ceará; 
• SEBRAE Distrito Federal; 
• SEBRAE Espírito Santo; 
• SEBRAE Goiás; 
• SEBRAE Maranhão; 
• SEBRAE Minas Gerais; 
• SEBRAE Mato Grosso do Sul; 
• SEBRAE Mato Grosso; 
• SEBRAE Pará; 
• SEBRAE Paraíba; 
• SEBRAE Pernambuco; 
• SEBRAE Piauí; 
• SEBRAE Paraná; 
• SEBRAE Rio de Janeiro; 
• SEBRAE Rio Grande do Norte; 
• SEBRAE Rondônia; 
• SEBRAE Roraima; 
• SEBRAE Rio Grande do Sul; 
• SEBRAE Santa Catarina; 
• SEBRAE Sergipe; 
• SEBRAE São Paulo; 
• SEBRAE Tocantins. 

 
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: 
 
 
 
 

(tabela na página seguinte) 
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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: 
 

1. Saldo do patrimônio social no início do exercício 
2. Adições do patrimônio social 
3. Deduções do patrimônio social 
4. Acréscimos e decréscimos do patrimônio social  
5. Operações transitórias do patrimônio social  
6. 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 
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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 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 pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA em 29de março de 2017. 
 
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. 
 

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. 
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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 e deduzidos, quando aplicável, das provisões para perdas, sendo 
classificados nas seguintes categorias: 
 
(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.  
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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 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: 
 

 
 
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; 
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• 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 
 
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.  
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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 2016, apresentava o saldo de R$ 187 (R$ 425 em 2015): 
 

 
 
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 2015, apresentava o saldo de R$ 63 (R$ 38 em 2015): 
 

 
 
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 2016 e 2015: 
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Apresentamos, a seguir, a posição das aplicações por fundos de investimento em 31 de 
dezembro de 2016 e 2015: 

 

 
 

A seguir apresentamos a composição da carteira dos fundos de investimento por tipo de ativo 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015: 
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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 2016, apresentava o saldo de R$ 148 (R$ 146 em 2015): 
 

 
 

8. EXIGÍVEL OPERACIONAL 
 

8.1. Gestão previdencial 
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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. 
 

 
 
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 2016, 
havia duas 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: 
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• 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 - Possível. 

 
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 2016, 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 2016 e 2015, foram utilizadas as seguintes hipóteses e 
premissas atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Mercer Gama: 
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As tábuas biométricas e as taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 
2016 foram as seguintes, comparativamente com aquelas de 2015: 
 

 
 

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 2016 e 2015, estavam assim compostos: 
 

 
 

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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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 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 
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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: 
 

 
 

12.3. Investimentos 
 
Resultado da aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios e Plano de Gestão 
Administrativa (PGA). 
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13. PARTES RELACIONADAS  
 
13.1. Patrocinadora e Participantes 
 
Nos exercícios de 2015 e 2016, o valor total de contribuições previdenciárias dos 
patrocinadores (Sistema Sebrae) e dos participantes foram de R$58.798 e R$64.668, 
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 CFC nº 1.297/10: 
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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). 
 
 
 

 
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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Avaliação Atuarial de 2016 

 

 

 

PLANO DE BENEFÍCIOS SEBRAEPREV 

CNPB 2004.0028-83 
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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 
GAMA 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 2016, 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 2016, posicionada 

em 31 de dezembro de 2016, conforme exposto no Relatório GAMA 44 – RE 81/17, 
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 2016, não tendo o Plano 
sofrido alterações regulamentares no decorrer do exercício de 2016. 

 
Todas as informações relativas à Avaliação Atuarial objeto deste Parecer 

encontram-se no Relatório GAMA 44 – RE 81/17, o qual contempla os resultados da 
Avaliação Atuarial anual do Plano SEBRAEPREV, posicionada em 31 de dezembro de 
2016. 

 
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. 
 
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 GAMA 44 - CT 348/16 de solicitação de dados e 
informações para a Avaliação Atuarial anual do exercício de 2016 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 GAMA, 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 2016 em 0,1204%, enquanto que na Avaliação de encerramento de 
exercício de 2015 chegou-se à 0,1202%, 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. 

 
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 0,0009%, será coberto pelo Fundo Previdencial Coletivo de 
Oscilação de Risco, conforme definido pela Entidade e descrito no Relatório de 
Avaliação Atuarial GAMA 44 – RE 81/17. 

 
Ainda conforme Relatório de Avaliação Atuarial GAMA 44 – RE 81/17, o 

custo total médio do Plano, na data da Avaliação Atuarial anual, 31 de dezembro de 
2016, estava mensurado na correspondência de 7,4026% da Folha de Salários-de-
Contribuição, sendo 7,2934% referente ao custo dos benefícios previdenciais 
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assegurados pelo Plano, e 0,1092% referente à taxa de carregamento administrativo 
de 1,50% das Contribuições Básicas. Comparativamente ao exercício anterior, houve 
um aumento de 0,0202 pontos percentual no custo do Plano, o qual, em 2015, 
registrou a alíquota de 7,3824%, sendo 7,2372% relativos ao custeio dos benefícios 
previdenciais, e 0,1452% relativos à taxa de carregamento administrativo, conforme 
Relatório de Avaliação Atuarial GAMA 44 – RE 31/16 posicionado em 31 de dezembro 
de 2015. 

 
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 2016, e disponibilizadas pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram avaliadas com base no Saldo das Reservas Individuais 
atreladas a estes, e montam, em 31 de dezembro de 2016, R$61.554.339,15. 

 
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 2016, e disponibilizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram 
avaliadas pelo Saldo das Contas Individuais do Participante atreladas a estes e 
montam R$566.555.531,49. 

 
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 2016, em R$628.109.870,64. 

 
Comparativamente à Avaliação Atuarial de encerramento de exercício de 

2015, posicionada em 31 de dezembro de 2015, a variação nominal das Provisões 
Matemáticas do Plano SEBRAEPREV foi de 19,48%, tendo sido registrado o montante 
de R$525.719.040,34 em 31 de dezembro de 2015. O crescimento deve-se, em 
especial, ao ingresso de 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.  
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Salienta-se que as hipóteses atuariais utilizadas para fins de Avaliação 

Atuarial anual de 2016 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 GAMA 44 - RE 110/16, 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 2016, 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 2016, foi submetida a testes de 
consistência e, após ratificações e retificações da Entidade, em relação às possíveis 
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 GAMA, 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 2016 a quantia de R$28.178.080,02. 
 
 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. Este fundo monta, em 31 de dezembro de 2016, a quantia 
de R$11.415.949,91. 



 

MERCER/GAMA                                                              6 

 

2.2.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando a modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
de Contribuição Definida, na Avaliação Atuarial de 2016, 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, de 
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, de Contribuição Definida, este item não se aplica ao Plano SEBRAEPREV, não 
sendo necessário discorrer sobre este assunto. 

 
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 GAMA 44 – RE 110/16; 
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2) Não houve alteração dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial 
deste exercício de 2016, para o Plano SEBRAEPREV comparativamente às 
adotadas para o exercício de 2015;  

 
3) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2016, 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 2016, 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 2016, considera o 
Carregamento Administrativo de 1,50% incidente sobre as Contribuições Básicas 
vertidas pelas Patrocinadoras e pelos Participantes Patrocinados, Mandatários e 
Autopatrocinados; 

 
6) O Plano SEBRAEPREV registra R$45.013.128,31 em Fundos, sendo R$39.594.029,93 

em Fundos Previdenciais, R$4.597.014,90 em Fundo Administrativo e 
R$822.083,48 em Fundo dos Investimentos. 

 

  



 

MERCER/GAMA                                                              8 

 

3 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio proposto para o exercício de 2017 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 2017 

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 2016: R$277,97 

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. 

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 

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 2017, referida contribuição 
foi mantida em 0,1195% da Folha de Salários de Contribuição. 
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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 1,50% 
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 2016, encontra-se equilibrada. 

 
 

Este é o Parecer. 
 

Brasília, 17 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MARIANA ABIGAIR DE SOUZA SABINO 
Atuária MIBA 2.567 - MTPS/RJ 
SUPERVISORA ATUARIAL  
 
 
 
 
 
FREDERICO SCHULZ DINIZ VIEIRA 
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SUPERVISOR ATUARIAL  
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