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Prezado leitor,

É com grande satisfação que apresentamos nosso Relatório Anual de atividades e 
resultados referentes ao ano de 2014. 

Em sintonia com nossa crença na transparência, o Relatório Anual traz informações e 
dados que permitem com que participantes, Ativos e Assistidos, Patrocinadoras, e demais 
públicos estratégicos, acompanhem o que acontece com a Entidade, permitindo uma 
panorâmica sobre nossa gestão, solidez e confiabilidade.  

Nesta edição, o Relatório se alinha às comemorações e resultados de 10 anos de atividade 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA, e está dividido em três blocos principais de informação:

• O Resumo Executivo, que destaca informações 
consolidadas relevantes sobre situação patrimonial, 
política e perfis de investimento, situação 
atuarial e gestão de custos, conforme Instrução 
Normativa Nº 13 editada em novembro de 2014 
pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC. 

• Informações institucionais, dados sobre nossos 
canais de comunicação e relacionamento, além dos 
destaques para os principais acontecimentos e 
iniciativas do ano. 

• E, por fim, as Demonstrações Financeiras 
consolidadas e do Plano SEBRAEPREV, bem como 
seus respectivos pareceres.

Boa leitura! 
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Prezados participantes, Ativos e Assistidos; Patrocinadoras e leitores que fazem 
parte do universo de relacionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

A cada ano, aumenta nosso orgulho, e também nossa responsabilidade, em 
levar a vocês informações de qualidade por meio de nosso Relatório Anual de 
Informações. No ano passado, este compromisso de transparência e aprimoramento 
contínuo foi reconhecido pela ABRASCA - Associação Brasileira das Empresas 
de Capital Aberto, tendo sido o Relatório 2013 selecionado como fi nalista, 
na categoria Organizações Não Empresariais, do 16º Prêmio Anual de Melhores 
Relatórios Anuais. 

MENSAGEM DO
presidente do CONSELHO
DELIBERATIVO

Com dez anos de existência, o SEBRAE PREVIDÊNCIA passou por signifi cativos 
processos de evolução, alcançando ao fi nal deste período, grande maturidade 
em seu grau de governança. A carteira de investimentos do Plano SEBRAEPREV 
atingiu de R$ 479 milhões e uma rentabilidade acumulada de 169%, superior à 
rentabilidade do Ibovespa (91%), Poupança (105%) e a infl ação medida pelo IPCA 
(69%). Nos últimos quatro anos, o Conselho Deliberativo, por meio das comissões de 
Planejamento e Orçamento, Marketing e Comunicação e Investimentos, capitaneou 
importantes medidas, como a redução de 50% na taxa de carregamento (de 4% 
para 2%) e de 33% na taxa de administração (de 1,2% para 0,8%), a criação de novos 
canais de comunicação com os Participantes, criação de perfi s de investimento e de 
novas modalidades de empréstimo. Essas medidas certamente contribuíram para 
chegarmos a uma adesão de 95% dos colaboradores, com 98% de satisfação.

José Claudio dos Santos
Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

MENSAGEM
da diretoria



Relatório Anual    2014 SEBRAE PREVIDÊNCIA

8 9

Entre os destaques do ano de 2014, que formam um capítulo deste Relatório, estão várias 
iniciativas fundamentadas em análises, estudos, planejamento estratégico, todas orientadas 
ao cumprimento de nossas diretrizes estratégicas de Sustentabilidade, Desenvolvimento 
Organizacional e Gestão de Relacionamentos. 

Entre elas, destacamos a realização de mais uma edição da Pesquisa de Satisfação com os 
Participantes, cuja média geral de Satisfação com o Plano atingiu um nível de concordância 
de 97,5% (6,2 pontos percentuais acima da edição anterior, em 2012), em todos os segmentos e 
faixas etárias de Participantes; 98,9% dos Participantes indicariam o Plano SEBRAEPREV 
para novos empregados das Patrocinadoras. Mas o mais importante é que a Pesquisa é 
ampla, abrangente, e além das boas notícias sobre o reconhecimento do nosso trabalho 
também aponta os desafios e oportunidades para melhoria contínua. 

E por falar em ouvir os Participantes, 2014 deu início ao funcionamento da Gerência de 
Relacionamento com o Participante, compromisso do ano anterior e que efetiva as 
diretrizes da Política de Relacionamento. A GRP e a implantação do sistema de CRM para 
melhor estruturar, mapear e gerar relatórios efetivos e eficazes nos processos de atendimento 
aos Participantes, certamente já deram importante contribuição aos indicadores de qualidade 
registrados na Pesquisa de Satisfação. 

Planejamento estratégico e resultados

Orientados pelo Planejamento Estratégico, que em 2015 
entra em seu 3º Ciclo, diversas iniciativas foram tomadas 
para dar conta dos desafios que nos deixara o ano anterior. 
E os resultados são expressivos e consistentes: 

• atingimos R$ 479 milhões de patrimônio, valor que deve chegar a 
meio bilhão no segundo semestre de 2015

• a gestão eficaz dos investimentos resultou em rentabilidade 
de dois dígitos para os investimentos do Perfil Conservador 
e Moderado, e mesmo a modalidade Arrojado, mais sujeita às 
oscilações do mercado financeiro, obteve 6,69%

• nossa rentabilidade média ficou em 11,34% 

São performances bastante significativas frente aos demais indicadores financeiros de 
mercado, tal como constam no Resumo Executivo deste Relatório. 

Importante destacar também que a gestão administrativa contribui muito, a cada ano, para que 
os resultados finais alcancem forte desempenho de rentabilidade. Nosso custo administrativo 
por participante é hoje 35% menor que a média do segmento de previdência complementar, 
R$ 658,00. E nossa meta é chegar a R$ 628,00. 

Mesmo muito orgulhosos de nossos 10 anos de atuação e dos resultados obtidos em 2014, 
estamos cientes que os desafios são muitos e contínuos. Por isso, transformamos o aprendizado 
de cada ano em elemento fundamental de uma gestão que se orienta para o futuro. 

Nesta edição, continuamos firmes no propósito de evolução e além de dar continuidade ao 
atendimento das Instruções Normativas da Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar - Previc, procuramos selecionar e prestar mais e melhores informações sobre nossos 
aspectos de gestão de ativos tangíveis e intangíveis, ou seja, sobre como a gestão da Entidade 
procura lidar com os aspectos econômicos e socioambientais com vistas ao desenvolvimento 
sustentável e perene de nosso Plano, atividades e pessoas. 

E este foi um ano ainda mais especial, pois comemoramos dez anos de SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
de uma gestão orientada para o Participante, filosofia esta que se estendeu como foco nas diversas 
ações comemorativas realizadas em todo o país, voltadas essencialmente aos Participantes 
e Patrocinadores. Aproveitamos a oportunidade para reforçar e reconhecer a importância 
dos Gestores do Plano, nossos representantes junto às unidades patrocinadoras, que foram 
homenageados por seus diretores. Homenageando os Gestores do Plano, homenageamos também 
a todos nossos Participantes. 

Em meio às ações comemorativas, cuidamos de aprimorar, evoluir e se antecipar, sempre que 
possível, aos desafios que cada ano nos impõe na gestão dos recursos e de nossas pessoas. 

Vínhamos de um período anterior cuja volatilidade dos mercados havia impactado negativamente 
a rentabilidade dos fundos de previdência complementar e 2014 continuou a exigir visão e práticas 
estratégicas e acuradas para lidar com um cenário no qual os principais indicadores de atividade 
econômica começavam a apresentar tendências de queda e a volatilidade continuava a impactar 
os mercados financeiros, em meio às instabilidades comuns a períodos das eleições majoritárias 
que aconteceram no segundo semestre do ano.
Este Relatório apresenta, com detalhes, os resultados que auferimos ao praticar uma gestão 
atenta e focada no interesse dos Participantes e Patrocinadoras, sensíveis à importância que nossos 
recursos, aplicados em diversos tipos de investimento,  têm para a sociedade como um todo. 
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Nossa Entidade tem um potencial muito grande. Estamos preparados para dar continuidade 
à trajetória de crescimento com segurança e qualidade. Em estrita parceria com nossos 
Conselheiros, com o aconselhamento de consultorias e gestores reconhecidos pela excelência 
e confi abilidade, e com o desenvolvimento de metodologias personalizadas de gestão e 
avaliação, que refl etem os interesses dos Participantes, Patrocinadoras e sociedade, estamos 
capacitados a nos antecipar aos movimentos mais críticos de mercado e da economia. 

Compromissos

E uma gestão orientada ao futuro, precisa estabelecer compromissos. Para 2015, pretendemos, 
além das metas gerenciais que constam do Plano Estratégico: 

• Superar os R$ 500 MM de patrimônio

• Chegar aos 97% de adesão

• Ultrapassar o volume de 8.000 Participantes

• Alocar pelo menos 10% do patrimônio na 
carteira de empréstimos

• Reduzir o custo administrativo por 
Participante de R$ 658,00 para R$ 628,00

• Consolidar a atuação da Gerência de 
Relacionamento com o Participante, 
evoluindo no volume e nos indicadores de 
qualidade dos atendimentos

O SEBRAE PREVIDÊNCIA comemorou seus 10 anos de atuação registrando crescimento de R$ 
80 milhões em Ativos Totais, uma evolução de 20% em relação ao ano de 2013, somando R$ 479 
milhões (129ª entidade em Patrimônio conforme Ranking da Associação Brasileira de Previdência 
Complementar Fechada – ABRAPP).

Contribuíram decisivamente para este resultado:

A Demonstração de Ativo Líquido e Demonstração de Mutação do Patrimônio Social do Plano 
SEBRAEPREV, aprovadas na íntegra pelo Conselho Deliberativo da Entidade, bem como respectivos 
pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, encontram-se nos Anexos deste Relatório. 

Situação patrimonial

resumo
executivo

• o aumento da quantidade de adesões ao Plano, agregando mais 825 participantes. 
• a expressiva resposta dos Participantes às campanhas de contribuição voluntária.
• os aportes de Participantes que precisaram completar o serviço passado.
• a gestão efi caz e efetiva dos investimentos, resultando em excelentes indicadores de rentabilidade. 

0
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135
167

219
266

303

399

dez/12

370

479
EVOLução patrimonial
(em Milhões)

DIRETORIA EXECUTIVA

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade

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

Concluímos esta Mensagem com um agradecimento especial aos Gestores do Plano e à equipe 
técnica de colaboradores do SEBRAE PREVIDÊNCIA, pois, sem a dedicação e empenho de 
cada um deles, a história de sucesso desses 10 anos não seria possível. 

E com uma mensagem de otimismo, lembrando que os desafi os para nosso país são muitos 
e fortes, mas que o compromisso com a ética, com o trabalho constante e planejado, a 
preocupação em monitorar e corrigir, a adesão a práticas responsáveis e sustentáveis 
tornam possível o sucesso das ações, mas, principalmente, permitem gerar bons e 
consistentes frutos para toda a sociedade. 
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SEBRAE PREVIDÊNCIA

superamos a meta de 7.500 participantes!
participantes

investimentos

empréstimos

6.819
Ativos

113
Assistidos

325
Autopatrocinados

9
Pensão
por morte

49
Aposentadoria
Antecipada

53
Aposentadoria
Normal

2
Aposentadoria
por invalidez

373
BPD

Total de empréstimos
realizados desde nov/20096.213 R$ 93

milhões=
Total de empréstimos
realizados em dez/2014119 R$ 2

milhões=total de participantes = 7.630

R$ 477 mi

Volume da carteira
de investimentos

benefícios rentabilidade das cotas

Perfil da
população de

Assistidos

Estatística
Menor Benefício
Maior Benefício
Benefício Médio
Folha de Pagto Bruta
Total de Assistidos

dez/2014
R$ 516,04
R$ 16.092,77
R$ 3.547,13
R$ 525.624,37
113

7,3%
2011

14,22%
2012

A versão completa do Relatório está disponível no site (base de dezembro/2014).

20
13-1,02%

-0,26%
-0,54%

Conservador
12,74%

Sebraeprev (Moderado)
10,03%

Arrojado
6,69%

2014

10 anos de excelência em desempenho 

2014 em Resumo

SEBRAE PREV
Poupança
Ibovespa
IPCA

Em dez anos, considerando 
o acumulado de 2004 a dez/ 
2014, o Plano SEBRAEPREV 
atingiu 168,53% de 
rentabilidade, superando 
o Ibovespa (90,99%) e o 
rendimento da Poupança 
(105,22%).  Já a infl ação, medida 
pelo IPCA, acumulou 69,24%. 

Nossa Política de Investimentos objetiva: 

• 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. 

• Buscar garantir a segurança, liquidez e a rentabilidade dos investimentos, preservando os 
benefícios de Participantes e Assistidos.

A Política de Investimentos é revisada anualmente, quando são analisados e estabelecidos fatores 
como a alocação estratégica entre as alternativas de investimento, restrições, operações com 
derivativos, apreçamento de ativos e avaliação, controle e monitoramento dos diversos riscos 
aos quais os recursos dos planos de benefícios estão expostos. Como o Plano SEBRAEPREV é de 
Contribuição Defi nida, a metodologia de gestão de Riscos de Mercado é parte integrante da Política 
de Investimentos. 

A necessidade de ter critérios objetivos para defi nir a alocação de recursos em renda fi xa e variável, 
com gestão totalmente terceirizada, como é o nosso caso, levou ao desenvolvimento de um 
modelo próprio e personalizado de avaliação de gestores, alinhado aos parâmetros da Política 
de Investimentos e dos níveis de tolerância a risco aplicáveis. A metodologia implica na avaliação 
periódica de cada gestor em relação a obtenção dos benchmarks, o que origina um ranqueamento 
de performance dos mesmos. Se o gestor não atingir ou fi car na última posição, a princípio perde 
uma parte do patrimônio sob sua gestão. Permanecendo a situação, deixa de ser gestor.

Todos os investimentos realizados observam 
a aplicação dos princípios socioambientais, 

conforme regras de Princípios para Investimento 
Responsável – PRI, do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente. 

conheça todos os detalhes da Política de Investimento 
acessando www.sebraeprevidencia.com.br/investimentos. 



Relatório Anual    2014 SEBRAE PREVIDÊNCIA

14 15

Montante de Investimentos com
Gestão Terceirizada e respectivos Gestores

Perfis de Investimento

DISTRIBUIÇÃO POR GESTÃO

RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA (EM R$)

Conservador 

0%

100%

17,5%

82,5%

30%

70%

Obs.: 1. As contribuições patronais são automaticamente direcionadas ao perfi l SEBRAEPREV Moderado.
2. Percentuais defi nidos conforme a Política de Investimento aprovada pelo Conselho Deliberativo

do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Para conhecer mais detalhes sobre os limites de alocação em cada segmento
consulte a Política de Investimentos www.sebraeprevidencia.com.br/investimentos. 

MODERADO arrojado

Os recursos do Plano SEBRAEPREV são investidos em três modalidades 
de Perfi s de Investimento, de livre escolha dos Participantes, conforme 
seus objetivos de vida, expectativas de resultados em curto, médio ou 
longo prazo. 

Nossos Perfi s de Investimento não são estruturados em modalidade de 
ciclo de vida, que consideram as questões de perfi l demográfi co e tempo 
de casa; sendo assim, é de total liberdade do participante Ativo a escolha 
da alternativa que melhor se adequa às suas características de investidor.

Para apoiar os Participantes na tomada de decisão, seja no momento de adesão ao Plano 
SEBRAEPREV ou no período anual de alteração de opção, desenvolvemos um portal específi co
(www.perfilinvestsebraeprev.com.br), acessível pela página principal da Entidade
(www.sebraeprevidencia.com.br), com informações completas sobre as características de 
cada Perfi l, bem como fatores que devem ser levados em conta para a decisão, tipologia dos 
investimentos que caracterizam o mercado fi nanceiro e compõem os títulos de nossas carteiras, 
respectivas alocações de investimento e tipos de risco envolvidos, informações sobre quando e 
como optar, dúvidas frequentes, teste on line para o Participante conhecer melhor seu perfi l de 
investidor, além de Cartilha explicativa. 

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

Alocação em Renda Variável 
(objetivo) 

Alocação nos demais segmentos 
(objetivo)

É um perfi l 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. 

Alocação em Renda Variável 
(objetivo) 

Alocação nos demais segmentos 
(objetivo)

O Perfi l Arrojado destina-se àqueles 
que têm metas de resultados 
de longo prazo, possuem maior 
tolerância ao risco com o objetivo 
de buscar retornos mais elevados 
e não se incomodam com as 
oscilações do mercado fi nanceiro 
no curto prazo. O que o diferencia 
do Perfi l SEBRAEPREV (Moderado)
é a maior exposição em
renda variável.

Alocação em Renda Variável 
(objetivo) 

Alocação nos demais segmentos 
(objetivo)

Alternativas de Perfis

Gestão (%) Valor

Gestão Própria
Gestão Terceirizada
Total

41.921.004,68
436.853.702,40

478.774.707,08

8,76
91,24

100,00

Gestor dos Recursos (%) Valor

BANCO DO BRASIL

BOGARI

BRADESCO

BTG PACTUAL

FATOR

FRANKLIN TEMPLETON

GÁVEA

ITAÚ

JGP

RIO BRAVO

SUL AMERICA

VINCI PARTNERS

TOTAL

109.807.032,60
5.734.978,84

162.136.294,50
9.269.241,22
3.394.633,06
5.560.570,00
5.828.159,70

125.053.715,99
2.638.827,12
1.955.816,07
2.084.188,32
3.390.244,98

436.853.702,40 100,00

25,14
1,31

37,11
2,12

0,78
1,27
1,33

28,63
0,60
0,45
0,48
0,78 
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Segmentos dezembro/14 dezembro/13% %

    
Disponível
Renda Fixa

TOTAL 1.786.264,79 100,00 1.982.746,94 100,00

5.254,47
1.781.010,32

0,29
99,71

0,19
99,81

3.685,80
1.979.061,14

Cenário Macroeconômico 
No ano de 2014 verificou-se elevada volatilidade no mercado financeiro brasileiro, em decorrência 
do aumento da taxa de juros básica, a Selic, o fraco desempenho do PIB, e a expectativa decorrente 
do período eleitoral.

Como o SEBRAE PREVIDÊNCIA utiliza a metodologia de marcação a mercado dos títulos que 
compõem as carteiras de investimento (procedimento de atualização diária do valor dos títulos 
que compõem uma carteira de investimentos ao preço da negociação), a rentabilidade dos 
investimentos apresentou volatilidade durante o exercício.

Buscando reduzir esta volatilidade e capturar o crescimento da taxa de juros e a depreciação do 
Real frente ao Dólar, o Conselho Deliberativo alterou, a partir de setembro/2014, a Política de 
Investimentos do Plano SEBRAEPREV.

Desse modo, sempre observando as características do nosso Plano e universo de Participantes, 
mantivemos uma gestão atenta e proativa, com foco no acompanhamento e monitoramento 
dos investimentos, possibilitando que nossos resultados de rentabilidade das cotas do ano de 
2014 respondessem adequadamente às circunstâncias e desafios que marcaram as médias de 
desempenho do mercado financeiro no ano.

Frente aos objetivos do Plano e cenário macroeconômico durante o ano de 2014, a gestão e alocação 
de investimentos considerou os ajustes necessários no volume de aplicações em Renda Fixa e Renda 
Variável; destaque-se a contribuição da carteira de empréstimos, em relação ao ano anterior, bem 
como a alocação de recursos a título de Investimentos no Exterior (fundos de investimento que alocam 
recursos em grandes e médias empresas listadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos e Europa). 

Total de Investimentos e Segmentos de 
Aplicação do Plano SEBRAEPREV e do Plano 
de Gestão Administrativa - PGA

Rentabilidade e Gestão Transparente

Todos os Participantes têm acesso à posição semanal de seus investimentos na 
página principal do SEBRAE PREVIDÊNCIA na internet, nela 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. 

PLANO SEBRAEPREV

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

TOTAL DA ENTIDADE

                                                                                                                  Rentabilidade

PerFil Líquida Bruta

Conservador
Moderado
Arrojado

13,66%
10,96%
8,08%

12,74%
10,03%
6,69%

Segmentos dezembro/14 dezembro/13% %

    
Disponível
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Investimentos no Exterior
Empréstimos

TOTAL 476.988.442,29 100,00 396.596.385,34 100,00

1.277.746,40
360.600.810,44

59.183.474,63
6.468.302,66

10.265.920,82
39.192.187,34

0,27
75,60
12,41
1,36
2,15

8,22

0,40
74,15
14,33

4,15
0,00
6,98

1.587.205,01
294.064.492,95

56.814.062,34
16.459.049,85

0,00
27.671.575,19

Segmentos dezembro/14 dezembro/13% %

    
Disponível
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Investimentos no Exterior
Empréstimos

TOTAL 478.774.707,08 100,00 398.579.132,28 100,00

1.283.000,87
362.381.820,76

59.183.474,63
6.468.302,66

10.265.920,82
39.192.187,34

0,27
75,69
12,36

1,35
2,14
8,19

0,40
74,27
14,25

4,13
0,00
6,94

1.590.890,81
296.043.554,09

56.814.062,34
16.459.049,85

0,00
27.671.575,19
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Rentabilidade de aplicação dos 
recursos do Plano, por segmento

A fi losofi a de gestão atenta e responsável de investimentos se aplica integralmente às práticas 
de gestão administrativa e os resultados incorporam o acompanhamento e cumprimento das 
metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, revisitados e ajustados para ciclos de 4 anos, 
mais especifi camente em relação às metas previstas na diretriz de Sustentabilidade, tais como o 
percentual do Custeio Administrativo em Relação ao Patrimônio:

Realizar 100% das ações com aumento de produtividade na aplicação dos recursos fi nanceiros:

 Meta 2012: 1,097% Realizado: 1,036%
 Meta 2013: 0,997% Realizado: 0,996%
 Meta 2014: 0,952%  Realizado: 0,907%

• Receitas Administrativas (2014):  101,4% em relação ao orçado.
• Despesas Administrativas (2014):   87,2% em relação ao orçado.  

Custo Administrativo por Participante:

GESTÃO DE CUSTOS
ADMINISTRATIVOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DA ENTIDADE POR SEGMENTO

Segmentos

Segmentos

2014

2014

2013

2013

(%)

(%)

(%)

(%)

    

    

Renda Fixa
Benchmark: até agosto/2014 - 60%(SELIC) + 40%(IMA-B)
                        a partir de setembro/2014 - 103% CDI
Renda Variável
Benchmark: 100% (IBrX-100)
Investimentos Estruturados
Benchmark: INPC + 5% a.a
Investimentos no Exterior (a partir de outubro/2014)
Benchmark: INPC + 6% a.a
Empréstimos e Financiamentos 
Benchmark: 100% (SELIC)
PGA - Plano de Gestão Administrativa
Benchmark: até agosto/2014 - 60%(SELIC) + 40%(IMA-B)
                      a partir de setembro/2014 - 103% CDI

Benchmark: até agosto/2014 - 49,5%(SELIC) + 33%(IMA-B) + 17,5%(IBrX-100)
                      a partir de setembro/2014 - 82,5% (103% CDI) + 17,5% (IBrX-100)

Plano SEBRAEPREV

0,23

0,83
-0,26
-3,13

-10,80
-4,71
0,00
0,00
18,02
8,06

-0,64
0,83

12,08

14,80
-2,26
-2,78
-6,26
11,54

20,56
3,03

18,92
10,90
11,79

14,80

11,34

12,21

0,60

0,14

Meta 20152011 2012 2013 2014

    
R$ 865,31 R$ 648,12 R$ 635,40 R$ 656,77 R$ 628,00
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2014 2013

Gestão Previdenciária

Despesas de Pessoal

Conselhos 

Diretoria 

Pessoal próprio

Estagiários

Treinamentos

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

Consultoria Atuarial

Consultoria Juridica

Informática

Gestão/Planejamento Estratégico

Auditoria

Outros Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Material de Expediente

Correio e Fretes

Comunicação com Participantes

Equipamentos - Aquisição e Manutenção

Infraestrutura

Imposto

Apoio a Governança

Depreciações e Amortizações 

Outras Despesas 

Gestão dos Investimentos

Despesas de Pessoal

Diretoria 

Pessoal próprio

Treinamentos

Viagens e Estadias

Serviços de Terceiros

Consultoria de Investimentos 

Consultoria Jurídica

Informática

Gestão/Planejamento Estratégico

Outros Serviços de Terceiros

Despesas Gerais

Material de Expediente

Correio e Fretes

Comunicação com Participantes

Equipamentos - Aquisição e Manutenção

Infraestrutura

Impostos

Apoio à governança 

3.287.675,67
1.521.810,38  

84.986,82  
688.568,55

726.431,01
21.824,00

63.056,93
135.730,88

916.089,94
121.597,73

139.659,36
405.674,15
49.490,89
93.792,98

105.874,83
496.567,49

15.171,88
23.670,51
44.714,79
78.395,57
45.200,15

248.707,71
40.706,88

36.693,65
117.726,40

1.723.538,99
1.017.886,30

716.713,80
301.172,50
20.996,11
89.687,16

464.281,18
67.793,00
83.991,38

228.590,18
29.691,94
54.214,68

130.688,24
9.877,99
16.174,31
11.163,66

36.753,08
27.701,84
13.320,36
15.697,00

Despesas 2014

Em 2014, o indicador de Custo Administrativo por Participante apresentou alta em todo o sistema 
de previdência complementar fechada; porém, o valor apresentado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA é 
bastante atrativo quando comparado às médias de:

Total das Despesas Administrativas
Total das Despesas Administrativas 2013:  R$ 4.483.768,60
Total das Despesas Administrativas 2014:  R$ 5.011.214,66

O SEBRAE PREVIDÊNCIA - Instituto Sebrae de Seguridade 
Social, entidade fechada de previdência complementar, sem 
fins lucrativos, teve sua origem, em 2004, a partir do sonho de 
um grupo de empregados do Sistema Sebrae em complementar 
os benefícios concedidos pela previdência social. 

O que era um sonho, cresceu, superou desafios e se consolidou, 
consubstanciado hoje na gestão de ativos totais que somam R$ 
479 milhões. 

UM SONHO QUE 
CONSTRUÍMOS JUNTOS

O Plano SEBRAEPREV reúne as 30 Patrocinadoras, unidades 
que compõem o Sistema SEBRAE localizadas em todo o país; 
A Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais e também o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA - ABASE.

2013 2014

    
Grupo D: Ativos (100/500 mi) – 98 Entidades – 178 Planos: 
Média das Entidades Fechadas de Previdência Complementar:

R$ 851,51 
R$ 999,84

R$ 1.028,14
R$ 1.092,17
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segmentação do universo
de Participantes (dez/14)

Evolução Patrimônio (R$ milhões)

ATIVOS

bpd

AutoPatrocinados

AssistidoS

Evolução Quantidade Participantes

0

54
81

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

135
167

219
266

303

399

2012

370

479

3272520
3398

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

3731
4077

4594
5190

5851

7107

2012

6408

7630

total de participantes = 7.630

6.819
Patrocinados

113
Assistidos

325
Autopatrocinados

373
BPD

Benefício Proporcional diferido

Ativos:

169

114

1369

874

1207

887

790

689

270

350

23

70

Feminino

0

6

874

887

689

Masculino

36

36

0

1

56

44

48

35

28

32

2

7

Feminino

0

0

Masculino

8

12

75

82

55

54

25

28

11

18

0

4

Feminino

0

1

Masculino

0

0

0

0

1

1

2

1

26

29

5

44

Feminino

1

33

Masculino
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CONSELHEIROS, EQUIPE TÉCNICA E GESTORES

Titulares: 

Titulares: 

SUPLENTES

SUPLENTES

Conselho Deliberativo

Diretoria Executiva

Equipe Técnica

Gestores do Plano Sebraeprev (dez/14)

Conselho Fiscal

José Claudio dos Santos
Presidente - NA

Vitor Roberto Tioqueta
Vice-Presidente - PR

Maria Eulália Franco
DF
Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha
AM
Airton Gonçalves Junior
CE
Manoel Antonio Vieira Alexandre
AB
José Paulo de A. Cunha
SP
Clarice Maria Veras
NA

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

AB 
Elsa Maria de Melo
Blenda Agnes Nascimento Belo
AC
Livia Nunes de Freitas Maia
Fabio Silva de Oliveira
AL
Ana Elizabete P. C. de Albuquerque
Kellison Evangelista da Silva
AM
Marcelo José de Souza
Maria Jocilene Costa de Souza
AP
Keila Almeida
Eliel de Paula Dias
BA
Francisco Jose C. B. Neto
Ana Paula Sampaio Barreto
CE
José Armistrong Martins Cunha
Francisca Emanuela F. Pessoa

Arthus Benazio
Dilaine Andrade
Luciana Cristina Braga
Luciana Ribeiro
Mafra Correia Cabral
Maria Catarina Marçal

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

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade

Antonio Carlos Campos
Presidente - RJ

David Hulak
Vice-Presidente - PE

Leide Garcia Novaes Katayama
MT
Paulo Eduardo S. de Arruda
SP

José Ricardo Mendes Guedes
Suplente - NA
Afonso Maria Rocha
Suplente - MG
Ricardo Jorge Castro Madruga
Suplente - PB
Luiz Henrique M. Barreto
Suplente - BA
Jorge C. Fernandez Rincon
Suplente - NA
Hélio Cadore
Suplente (Assistido) - PR
Elizandra Litaiff  Leonardo
Suplente - AM
André Luis da Silva Dantas
Suplente - NA

Tereza Fátima de Arruda Krauz
Suplente - MS
Miguel Carlos da Silva
Suplente - SP
Sérgio Fernandes Cardoso
Suplente - SC
José Roberval C. da Silva Gomes
Suplente - AL

Obs.: NA refere-se ao Sebrae Nacional. 

Maurício Carvalho
Vanessa Leal
Victor Moreira
Viviane Araújo
Taiana Soares – Estagiária
Leandro Muniz – Estagiário

DF
Abadia Luiz de Sousa
Roberta Labanca O. Marques
ES
Aline Ferreira da silva M. Gomes
Jumara Ap. Ferreira Martins
GO
Gilka de Freitas
Edna Maria da Silva Martins Uto
Carmen Neiva Carvalho Gondim
MA
Cleonice Costa Santos
Maria José Costa Dias Diniz
MG
Maurício Martins da Paixão
Cristina Vasconcelos Mesquita
MS
Adriana Maria Mattas Campos
Camilla de Oliveira Souza
MT 
Suleima M. Coelho
Zoca Farias da Costa
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NA 
Gilberto Guimarães da Silva
Sérgio José S. Figliero
PA
Fabrícia Siqueira Correa
José Carlos da Silva Monteiro
PB
Eduardo Colaço de Souza
Maria de Jesus Veríssimo Leite
PE
Amanda Cristina T. Felix de Oliveira
Susana Vaz Godinho Piedade Valente
PI
Valéria Moraes de Souza Ribeiro
Eva Pereira de Moura
PR
Alba Silva Anastácio Soares
Renata Fonseca
RJ
Márcia Bontorim
Rute Lima
RN
Ana Cristina Coelho Pinheiro
Maria Lúcia Carvalho

RO 
Ivânia de Fátima de Oliveira Januário
Miria Lima de Souza Carvalho
RR
Maria de Jesus de Souza Oliveira
Elsie Maria Gorete Nascimento da Silva
RS
Luiz Ávila
Luciano Amaral Ramos
SC
Eliane da Rosa Figueira Costa
Claudio Augusto Nienkoetter
SE
Marleide Santos de Oliveira
Erathosthenes Menezes Junior
SP
Osmar Bueno de Carvalho Junior
Patricia Silva Borba
TO
Walbenia Lemos da S. Torres
Izana Assunção Alves

Gestores do Plano Sebraeprev (dez/14) PRINCÍPIOS QUE 
ORIENTAM NOSSA 
PERENIDADE
Missão
Administrar os recursos previdenciários com segurança e rentabilidade, 
de forma transparente e socialmente responsável, contribuindo para 
melhor qualidade de vida de seus Participantes.

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

Valores

Honestidade

Equidade

Transparência

Responsabilidade

Justiça

Imparcialidade

Discrição

SEGURANÇA

SEGURANÇA

Futuro

Garantia

Garantia

Futuro
Tranquilidade

Tranquilidade
Poupança

Poupança

São os atributos que traduzem a atuação do SEBRAE PREVIDÊNCIA para nossos Participantes, 
conforme frequência de menções espontâneas na Pesquisa de Satisfação do Participante 
realizada em 2014. 
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O objetivo principal de nossa estrutura, políticas, práticas e instrumentos de governança 
corporativa é manter a gestão sempre transparente aos Participantes, Patrocinadoras, 
colaboradores e demais públicos direta e indiretamente impactados pela nossa atuação.  

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA 

Além de estrutura organizacional e ações com alto 
nível de aderência às melhores práticas, nossa página 
principal na internet (www.sebraeprevidencia.com.br/
sebrae-previdencia, na aba documentos institucionais) 
oferece acesso integral a um conjunto de documentos 
fundamentais para que Participantes e demais públicos 
estratégicos conheçam em detalhes nossas diretrizes 
de gestão: 

• Planejamento Estratégico
• Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA
• Regulamento do Plano SEBRAEPREV
• Código de Ética
• Coletânea de Normas
• Manual de Governança Corporativa
• Política de Relacionamento
• Pesquisas de Satisfação com os Participantes
• Demonstrações Atuariais

a estrutura de governança, 
mecanismos e instrumentos 

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.

O Processo Eleitoral do SEBRAE PREVIDÊNCIA objetiva, por meio de 
eleição direta por Participantes e Assistidos, escolher membros 
titulares e suplentes para os seus Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

Em setembro de 2014, teve início o processo eleitoral, por meio de 
votação eletrônica, que escolheu metade dos membros dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, representantes dos Participantes. As DEMAIS 
vagas foram definidas por membros indicados pela Assembleia de 
Patrocinadores. A votação aconteceu de 1 a 4 de dezembro de 2014 
e o processo, com participação expressiva dos Participantes e sem 
nenhum tipo de questionamento, se encerrou em 11 de dezembro, com 
o anúncio e homologação da chapa vencedora. 

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 
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC - apresentou 98,4% de conformidade (Índice 
Geral de Aderência). 

A profissionalização dos dirigentes recebe atenção especial do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O 
processo de Certificação de Dirigentes começou há 5 anos e hoje nossa Diretoria Executiva 
está totalmente certificada. O Conselho Deliberativo possui 100% dos Conselheiros titulares 
certificados, 75% de Certificação dos suplentes, e metade dos membros do Conselho Fiscal são 
certificados, com Média geral de 87,5% de certificação, um resultado expressivo e totalmente 
enquadrado às exigências da Resolução 4.275/13 do Conselho Monetário Nacional – CMN.

87%
atende

10%
não atende

3%
não se aplica

69%
atende

31%
não atende

1%
não se aplica

98,4%
atende

1,6%
não se aplica

82%
atende

18%
não atende

84%
atende

15%
não atendegovernança passivo

previdenciário
TOTAL

gestão de
risco

investimentos
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conselho
deliberativo

• Gestão da Arrecadação
• Gestão Atuarial
• Gestão do Relacionamento
• Gestão da Adesão
• Gestão Cadastral
• Gestão de Institutos
• Gestão de Benefícios

• Governança
• Gestão da
Comunicação Institucional
• Relacionamento com
o Mercado
• Gestão do Planejamento
Estratégico
• Gestão Jurídica
• Gestão de Informação para
Tomada de Decisão
• Gestão de Riscos e Compliance

• Gestão de Investimento
• Gestão de Documentos
• Gestão de Processos
Organizacionais
• Gestão Financeira e Contábil
• Gestão de Pessoas
• Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicação
• Gestão de Fornecedores
• Gestão do Orçamento
Institucional
• Gestão de Auditoria

auditoria
independente

conselho
FIscal 

diretoria
adm. e investimentos

diretoria
de seguridade

presidência

Conheça alguns dos elementos principais de nossa estrutura de governança corporativa: 

As Patrocinadoras com convênio de adesão fi rmado 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.

Assembleia Geral

conselho fiscal

diretoria executiva

Conselho Deliberativo

É o órgão responsável pela deliberação e orientação superior, 
ao qual incumbe fi xar as diretrizes e políticas do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, por meio de decisões colegiadas. É composto 
por oito membros titulares e seus respectivos suplentes.

O Conselho Fiscal é o órgão de fi scalização da gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA, sendo 
composto por quatro membros efetivos e seus respectivos suplentes.

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

mais da metade dos Conselheiros 
são dirigentes de unidades 
patrocinadoras SEBRAE. Para 
permitir o alinhamento dos 
mandatos dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal com os 
mandatos dos dirigentes dos 
patrocinadores do sistema 
SEBRAE, que são de quatro anos, 
houve alteração no Estatuto do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.  
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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, 
contribuindo assim para o fortalecimento do sistema de previdência complementar, se efetiva 
por meio do Planejamento Estratégico quadrienal, disponível no portal do Instituto na internet 
(www.sebraeprev.com.br - na aba documentos institucionais).

O planejamento estratégico 2015-2018 foi elaborado para 
apoiar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, tornando-se importante instrumento 
para a gestão de negócios e das pessoas. Com metas e 
indicadores definidos, orienta a atuação dos colaboradores. 
Estes 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. 

• Obter a melhor relação custo/
retorno dos investimentos
• Ampliar a carteira de 
Participantes, Patrocinadoras 
e Instituidores 
• Otimizar a utilização
dos recursos
• Consolidar os princípios de 
educação financeira e cultura 
previdenciária entre
os participantes

• Conhecer os Participantes, 
Patrocinadores e Instituidores
• Estreitar o relacionamento, 
aumentar a relevância e o 
poder de negociação junto aos 
Patrocinadores, Instituidores, 
órgãos reguladores/
fiscalizadores e entidades afins
• Melhorar o atendimento e a 
comunicação com os diversos 
públicos estratégicos
• Aumentar a satisfação e 
conquistar a fidelização 
do Participante

• Aprimorar as competências 
gerenciais e técnicas
• Aperfeiçoar processos 
operacionais e de suporte 
– inclusive estabelecendo 
controles de gestão e 
monitoramento de resultados
• Fortalecer a imagem e a 
cultura organizacional

HÁ 10 ANOS,
ESTRATÉGIA EM EVOLUÇÃO

Sustentabilidade GESTÃO DE 
RELACIONAMENTOS

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

As diretrizes estratégicas definem e orientam Conselheiros, Diretoria Executiva, equipe técnica e os 
Gestores do Plano na consecução dos objetivos estratégicos que sustentam nossa proposta de valor:

a gestão pautada em 
planejamento estratégico é 
parte da cultura corporativa do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, desde sua 
origem. Elaborados e monitorados 
pela Diretoria Executiva com 
base na metodologia PDCA, 
revisados e aprovados, a cada 
ciclo, pelo Conselho Deliberativo, 
o ano de 2014 se encerrou com a 
apresentação e aprovação do 3º 
Ciclo de Planejamento 2015-2018. 
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DESTAQUES
DO ANO

SEBRAE PREVIDÊNCIA 
COMPLETA 10 ANOS 

Conheça as principais realizações e acontecimentos do ano de 2014: 

O marco de uma década de atividades foi 
intensamente celebrado com a realização de várias 
ações, que tiveram por objetivo maior evidenciar 
nosso compromisso com o relacionamento com 
os Participantes. 

Além de ampla campanha de comunicação, com 
a participação de Assistidos e Participantes do 
Plano SEBRAEPREV e Revista comemorativa, as 
celebrações aos 10 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
percorreram todo o Brasil e chegaram às reuniões 
regionais da Diretoria de Administração e Finanças 
e em todas as Patrocinadoras. 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA lançou um desafio 
a todos os Gestores do Plano SEBRAEPREV: 
celebrar e divulgar os 10 anos da Entidade. Foram 
vídeos, palestras, depoimentos de Assistidos, 
novas adesões, campanhas de comunicação e 
diversas homenagens aos participantes Ativos 
e Assistidos. Cada Patrocinadora recebeu um 
evento de homenagem que, no total, somaram 
mais de 1.500 participantes. 

Foram cinco reuniões Regionais 
da Diretoria de Administração e 
Finanças, envolvendo mais de 500 
Participantes, dentre dirigentes, 
Gestores do Plano, técnicos 
e gerentes. Na oportunidade 
foi apresentada a evolução do 
Instituto ao longo dos dez anos 
e os desafios futuros, bem 
como uma homenagem aos 
Gestores do Plano com a 
entrega de um Certificado. 
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51%

40%

9%TOTAL = 3.144

Presencial  = 264

E-mail = 1.618

Telefone = 1.262

canais de
relacionamento

INVESTIMENTOS 

IMPLANTAÇÃO DA 
TECNOLOGIA DE CRM  
CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE RELACIONAMENTO 
COM O PARTICIPANTE - GRP 

5º CICLO DE AVALIAÇÃO DE 
RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

Tal como apresentado no Resumo Executivo 
deste Relatório, os dados consolidados 
do ano de 2014 mostram os resultados 
consistentes da gestão eficaz e proativa dos 
recursos dos Participantes e Patrocinadoras, 
traduzidos não apenas pela reversão 
positiva dos indicadores de rentabilidade 
do ano anterior, mas, principalmente, por 
atingir evolução de dois dígitos.

Comemoramos 10 anos de atividades com duas importantes iniciativas que remetem à 
qualidade, compromisso e eficácia de relacionamento com os Participantes. 

A implantação da tecnologia e metodologia de CRM – Customer Relationship Management, 
deu condições efetivas de estruturação da Gerência de Relacionamento com o 
Participante – GRP, ao permitir mapear demandas e indicadores gerados nos processos 
de atendimento em relatórios mais ágeis e assertivos, transformando informações em 
dados e estes em conhecimento orientado às melhores práticas de atendimento aos 
Participantes e Patrocinadoras. 

Buscando de mensurar as incertezas 
futuras em termos de impacto e frequência, 
em relação aos objetivos planejados, 
concluímos o 5º Ciclo de Avaliação de 
Riscos e Controles Internos, consolidando 
uma trajetória de aperfeiçoamento. 

Considerando 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 carteira de Empréstimos, 
representando 8,2% dos 
investimentos, teve participação 
expressiva nos resultados, 
principalmente considerando a 
média desse recurso no 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 48 horas, para qualquer parte 
do Brasil, com contratação via 
portal e totalmente eletrônica.

Média/cota:

11,3%

A equipe da GRP distribui as solicitações para as áreas específicas, integra e consolida o 
atendimento, para que haja respostas ágeis e eficazes, além de gerar dados estatísticos que 
permitem avaliações mais precisas e melhor direcionamento de soluções para as oportunidades 
de melhoria. Além de proporcionar ganhos de eficiência já expressos em indicadores de 
resultados, também permitiu melhor apoiar a atuação dos Gestores do Plano, a partir da 
identificação de demandas e ocorrências específicas em cada unidade patrocinadora. 

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, 
consolidando, 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.
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Lack de Controle (%)

A análise da matriz indica que todos os riscos avaliados estão bem 
abaixo dos níveis recomendados (12,5%), ou seja, por Categoria 
(3,1%) e por Tipo de Risco (5,45%). 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. 

2ª edição da Pesquisa de 
Satisfação com o Participante 

A segunda Pesquisa de Satisfação, realizada em 2014 teve como objetivo estratégico avaliar 
a percepção dos Participantes sobre uma série de quesitos relacionados ao Plano e à Entidade, 
obtendo, por meio dela, subsídios importantes ao aprimoramento da gestão e relacionamento. 

Realizada por empresa especializada e com metodologia e amostragem 
que permitem o maior grau de assertividade na obtenção dos dados – 820  
Participantes responderam à Pesquisa - identifi cou o grau de satisfação dos 
Participantes Ativos e Assistidos em relação a aspectos como a comunicação, o 
atendimento, os benefícios, os serviços oferecidos e a gestão do plano.

Em 2014, a Pesquisa evoluiu em profundidade e abrangência: 

Segmentou os resultados 
por Estados, ou seja, pelas 
unidades onde se localizam 
as Patrocinadoras. Com isso, 
é possível fazer uma gestão 
customizada por Patrocinador, 
do universo de Participantes do 
Plano, saber em quais unidades 
os Gestores do Plano precisam de 
mais treinamento, entre outras 
informações importantes. 

Incluiu a sondagem sobre 
a oportunidade futura 
do benefício de Auxílio-
Doença e, ainda, também 
nos permitiu ouvir Ativos 
e Autopatrocinados, com 
uma amostra adicional de 
312 respondentes, sobre 
aspectos relacionados à 
Contribuição Mínima. 
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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. 

Em 2014, a análise e revisão que levou à construção do 3º Ciclo de Planejamento Estratégico 
2015-2018 contou com a realização de quatro Ofi cinas de Trabalho envolvendo conselheiros, 
público interno e representantes dos stakeholders, em um documento que contém os pontos 
para a continuidade da trajetória da Entidade, respondendo ao desafi o de olhar para o futuro. 

a Pesquisa de Satisfação é uma importante 
ferramenta de gestão para o SEBRAE 

PREVIDÊNCIA, que analisa e estuda, por meio 
dos seus resultados, as oportunidades de 

melhoria e a execução do Plano de Ação. 
A pesquisa completa está disponível no 

portal SEBRAE PREVIDÊNCIA.

3º CICLO DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO – 2015/2018 

97,3%

98,9% 76,7% 70%

Evolução de 6,20 pontos percentuais em relação à edição 
anterior, em 2012, é o índice de Satisfação Geral com o Plano 
SEBRAEPREV, consolidando as respostas que apresentaram 
algum nível de concordância.

dos Participantes 
recomendariam o 
Plano para um novo
empregado do 
sistema SEBRAE.

Com 37% das primeiras citações, 
o portal é reafi rmado como 
o canal de comunicação 
mais importante para os 
respondentes. O Informe 
SEBRAEPREV (informativo eletrônico) 
recebeu o segundo maior percentual 
das primeiras citações (29,7%), seguido 
pelo SEBRAEPREV Notícias (15,5%) 
pela página da Entidade no Facebook, 
(6,3%), pela Intranet do Sebrae (6,2%) e 
pelas Notas Quinzenais (5,3%).

O atributo “Facilidade de acesso e contato” foi considerado ótimo ou bom 
por 84,9% dos participantes que disseram já terem utilizado alguma vez 
o Atendimento do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Tanto os participantes Ativos 
quanto aqueles em benefício apresentam elevados índices de aprovação 
para este item: 87% e 87,6%, respectivamente. 

O Atendimento foi avaliado 
positivamente por mais de 
80% dos entrevistados que já 
utilizaram algum de seus canais. 
84,2% concordaram que o 
atendimento realizado pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA (via 
e-mail, telefone e presencial) 
atende com efi ciência às 
necessidades de informação 
e orientação quanto ao Plano 
SEBRAEPREV.

concordam que os 
canais de comunicação 
divulgam, com efi ciência, 
as informações que os 
participantes devem 
conhecer. 

dos participantes 
aprovam o Portal.
Entre os Assistidos,
esse índice ultrapassa

 85%.

MAPA ESTRATÉGICO
2015-2018

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.

VISÃO:  Ser referência no mercado de previdência complementar primando pela excelência
 de resultados na gestão de produtos previdenciários para seus participantes, patrocinadores e instituidores.

NOSSOS VALORES: Princípios Éticos | Equidade | Transparência | Responsabilidade | Justiça | Imparcialidade | Discrição | Confidencialidade
NOSSO JEITO DE SER: Comprometidos | Empreendedores | Parceiros | Positivos

REFERÊNCIA | Mercado EXCELÊNCIA | Resultados

Aprimorar a Comunicação
com os Participantes

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

 Aprimorar a Qualidade de
Atendimento aos Participantes 

Promover o Relacionamento Institucional com 
o Mercado de Previdência Complementar

Potencializar Recursos Organizacionais com 
Ênfase em Pessoas, Tecnologia e Processos

Obter a Melhor Relação
Risco/Retorno dos Investimentos

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

Manter crescente aprimoramento
do Controle de Gestão com Ênfase em 

Serviços e Compliance

Fortalecer o
Ambiente Organizacional

 Estudar Mudanças no Plano de Benefícios em 
Consonância com a Regulação e o Mercado

Manter Níveis de Adesão
ao Plano de Benefícios 

Manter crescente aprimoramento no Relacionamento 
Institucional com as Patrocinadoras e Instituidores

Prospectar oportunidades no Mercado de 
Previdência Complementar
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TECNOLOGIA MOBILE:
INFORMAÇÃO EM QUALQUER TEMPO, 
EM QUALQUER LUGAR 

Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os Participantes e ampliar a acessibilidade, 
lançamos, em 2014, um aplicativo para celular e tablet. O aplicativo pode ser acessado nos 
aparelhos com sistema Android, Windows Phone e IOS (Iphone e Ipad).

Na primeira fase, os Participantes podem consultar os dados cadastrais, dados do Plano 
SEBRAEPREV, extrato de contribuição e demonstrativo de pagamento de Assistido.

Na segunda fase, com previsão para 2015, o aplicativo irá disponibilizar mais funcionalidades, 
como: situação de empréstimo, o período de elegibilidade (momento em que o Participante 
pode requerer o benefício de Aposentadoria Normal), a alteração dos dados cadastrais e a 
rentabilidade do Plano.

Há três anos, instituímos os Fóruns SEBRAEPREV de Economia, uma 
frente específica de educação corporativa do Instituto para seus públicos 
estratégicos. As apresentações de cenários macroeconômicos que 
normalmente eram feitas nas reuniões do Conselho Deliberativo foram 
estendidas aos Conselheiros do Conselho Fiscal, aos Gestores do Plano 
SEBRAEPREV, dirigentes e gerentes das Patrocinadoras e de outros 
fundos de pensão. Com isto, integramos as datas das reuniões dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e a Oficina de Gestores com a realização 
dos Fóruns SEBRAEPREV de Economia. 

Em 2014, o III Fórum SEBRAEREV DE ECONOMIA reuniu cerca de 120 
participantes. A edição trouxe o economista Joaquim Levy, então diretor-
superintendente da BRAM - Bradesco Asset Management, que na palestra 
“Melhoras dos mercados e ajustes em 2015”, destacou a importância 
das questões macroeconômicas quando o assunto é administração de 
finanças com vistas ao futuro, além de Conrado Navarro, sócio-diretor da 
empresa Dinheirama, que falou sobre a importância de valorizar a prática 
da educação financeira no dia a dia das pessoas. 

Já a capacitação dos Gestores do Plano é feita 
por meio de duas Oficinas de Gestores por ano, 
além de treinamentos específicos; o destaque 
em 2014 foi a realização de uma parceria com o 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 
com um curso aos Gestores do Plano - 
profissionais geralmente oriundos da área 
de gestão de pessoas dos participantes; os 
eventos contaram, inclusive, com a presença 
de gestores executivos das Patrocinadoras. 
Uma contrapartida muito relevante da Entidade 
aos Patrocinadores, ao contribuir para a 
qualificação do seu quadro de profissionais 
sobre questões relacionadas à aposentadoria. 

FÓRUNS SEBRAEPREV
DE ECONOMIA 

CAPACITAÇÃO DOS 
GESTORES DO PLANO 
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Os resultados positivos do ano e a evolução contínua nos 10 
anos de atividade não seriam possíveis sem a qualificação, a 
dedicação e o compromisso de toda nossa equipe técnica. 

Em 2014, além da participação nos eventos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, nossos profissionais participaram de oito 
encontros e treinamentos em relevantes fóruns realizados 
externamente e que tiveram por tema questões essenciais para 
o aprimoramento em previdência complementar fechada. 

CAPACITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE 
COLABORADORES 

PLANEJAR: 
O COMPROMISSO 
CONSTANTE EM EDUCAR 

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária Sebrae Previdência – 
Planejar – estruturado para subsidiar as três diretrizes do nosso Planejamento 
Estratégico, conta com uma série de ações, avaliadas de acordo com indicadores 
que orientam sua continuidade e garantem sua eficácia. Além das diretrizes 
de planejamento estratégico da Entidade, a Pesquisa de Satisfação com os 
Participantes traz importantes subsídios para o planejamento e a implementação 
das ações de educação financeira e previdenciária. Mais informações e detalhes 
sobre o Planejar podem ser encontrados no Portal do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

Além de 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 complementar 
(no período laboral e pós-laboral), o Programa 
ainda possibilita a ampliação da quantidade 
de participantes do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
e o reconhecimento do Instituto pela sua 
contribuição com o sistema e com a sociedade.

Em 2014, impulsionadas pelas comemorações 
de 10 anos, e em conjunto com os canais 
de atendimento e os Gestores do Plano, as 
campanhas de adesão junto aos empregados 
das Patrocinadoras resultaram em 825 novas 
adesões, atingindo um nível de adesão de 95%. 
Também merece destaque no ano o lançamento 
do Guia de Boas Práticas em Finanças, uma 
forma de orientar os Participantes sobre a 
importância da constituição de poupança de 
longo prazo. Como uma das ações do Programa 
de Educação Financeira e Previdenciária, foi 
disponibilizado aos Participantes o fascículo 
Rendas Passivas e Educação Financeira Infantil.

A gestão da Entidade também está permanentemente atenta ao 
Clima Organizacional, procurando conhecer e avaliar continuamente 
os indicadores de satisfação dos seus colaboradores em relação a 
diferentes aspectos da organização: políticas de gestão de pessoas, 
modelo de gestão, processo de comunicação, valorização profissional 
e identificação com a Entidade.

Anualmente são realizadas pesquisas de Clima Organizacional que 
indicam um alto índice de satisfação dos colaboradores, trazendo 
diversos questionamentos sobre processos e comportamentos 
que são considerados críticos para a criação e manutenção de 
um ambiente de trabalho saudável. As pesquisas envolvem uma 
avaliação profunda do ambiente de trabalho e das práticas e políticas 
de gestão de pessoas, nas quais pontos positivos e passíveis de 
melhorias são apontados.

Mantemos um diálogo franco e direto com os colaboradores, pautado pela transparência, 
respeito e consistência entre o discurso e prática. A Entidade trabalha em um ambiente 
dinâmico, estimulante, desafiador, realizador e compensador. Cada sucesso alcançado é 
celebrado, e os colaboradores são motivados e comprometidos com a missão institucional. 
Esse clima positivo é resultado de várias ações que estimulam os colaboradores a 
trabalhar em conjunto e ter orgulho de pertencer ao SEBRAE PREVIDÊNCIA.
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RELACIONAMENTO 
PRÓXIMO, MODERNO
E EFICAZ

CANAIS DE ATENDIMENTO

A atenção com a informação, atendimento e satisfação do Participante se estende por todas 
as Patrocinadoras, por meio dos Gestores do Plano SEBRAEPREV, um time de 60 profi ssionais 
lotados nas Patrocinadoras em todos os estados do Brasil, empregados do SEBRAE, que nos 
representam nas respectivas Patrocinadoras e atuam como multiplicadores. Os Gestores do 
Plano SEBRAEPREV são uma interface fundamental de relacionamento com os Participantes. 

O comprometimento dos gestores com a satisfação dos Participantes faz parte das metas 
corporativas e 76,6% dos Participantes que responderam à Pesquisa de Satisfação 2014 
concordam que os Gestores são acessíveis e atendem com efi ciência às necessidades de 
informação e orientação sobre o Plano SEBRAEPREV. 

Para atender de forma plena o Participante, com 
efi ciência e qualidade, disponibilizamos vários canais 
de atendimento, adequando-os às características e 
necessidades da Entidade.

GESTORES DO PLANO 
SEBRAEPREV

PATROCINADORAS

CONSELHOS

PREVIC
COLABORADORES

GESTORES

ASSETS

FUNDOS

Alta Interferência

PARTICIPANTES

JURÍDICO

FORNCEDORES

IBA

IMPRENSA

ASSOCIAÇÕES

Baixa Interferência

ABRAPP

Média Interferência

SPPC

mapeamento das
partes interessadas

O Relacionamento está no centro da estratégia do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Gestão de 
Relacionamentos é, juntamente com Sustentabilidade e Desenvolvimento Organizacional, 
uma das diretrizes gerais de planejamento estratégico e, por isso, deu origem à nossa 
primeira gerência específi ca, a Gerência de Relacionamento com o Participante. 

Nossa fi losofi a de atendimento e relacionamento é orientada pela Política de Relacionamento, 
lançada em 2013, que normatiza a prática do atendimento aos públicos estratégicos da 
Entidade, visando aumentar a satisfação e estabelecer vínculos duradouros. Ela traduz a 
forma como atuamos, refl etindo a transparência, o comprometimento com nossos públicos 
e o com nossos princípios organizacionais (Missão, Visão e Valores).  

modelo de
atendimento

informações
gerais

gestores

fale
conosco

presencial acesso
restrito

telefônico

www.
sebraeprev.

com.br

mídias
socias
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Correspondência

Carta, fax e telegrama são utilizados para o esclarecimento 
de dúvidas, reclamações ou sugestões.

RELACIONAMENTO TAMBÉM É COMUNICAÇÃO

A comunicação contribui para o fortalecimento das relações. Por meio dela, construímos 
vínculos. Informação relevante e com veracidade, transparência e tempestividade são 
orientadores estratégicos de comunicação no SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

Para cumprir seus objetivos, conta com veículos e canais de comunicação, on e off  line, que levam 
informações sobre nossos resultados operacionais e organizacionais, de imagem, qualidade, 
perenidade e respeito às questões sociais e ambientais.

• No âmbito interno, as estratégias e ações de comunicação visam criar e consolidar 
mecanismos que promovam a interação entre dirigentes, gerentes e colaboradores, 
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. 

Facebook

Aproxima a Entidade dos seus públicos e 
contribui para compartilhar as ações do 
Planejar e do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O perfi l 
da Entidade no Facebook encerrou 2014 com 
3.200 amigos. 

Informe SEBRAEPREV

Informativo eletrônico mensal, enviado 
para os participantes, assistidos e para as 
patrocinadoras do Plano. 

Notas Quinzenais

Estreitar o relacionamento com os participantes e consolidar a imagem da 
Entidade são os principais objetivos deste veículo. Em formato de e-mail 
marketing, aborda assuntos do Instituto e do Plano SEBRAEPREV. 

Eletrônico

O atendimento eletrônico é realizado por meio do site da instituição 
(acesso restrito ou fale conosco), mídias sociais e e-mails. Possibilita 
serviços e consultas disponíveis para acesso eletrônico. 

Presencial 

Atendimento ao Participante 
na sede do Instituto, em 
espaço personalizado e 
individualizado.

Telefônico

Por meio de um número de telefone amplamente divulgado, permite 
o esclarecimento de dúvidas sobre o plano e serviços oferecidos 
pela Entidade, e ainda o encaminhamento de reclamações, dúvidas 
ou solicitações. 

E também há os atendimentos especializados, direcionados a 
públicos específicos:

Atendimento corporativo

Prestado diretamente aos profissionais de Recursos Humanos/
Gestão de Pessoas das Patrocinadoras e instituidoras para 
formação de multiplicadores e esclarecimento de dúvidas sobre 
os produtos e serviços oferecidos pela Entidade e, quando 
necessário, extensivo também aos Participantes.

Atendimento a 
órgãos de
classe/associação 
de participantes
Esclarece e dá suporte a 
informações sobre produtos
e serviços.
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a última edição da Pesquisa de 
Satisfação registra a evolução da 
percepção dos Participantes sobre 
a acessibilidade e qualidade da 
comunicação do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
mas os desafios continuam, 
especialmente junto ao público 
jovem, os chamados milleniuns. 
Entre os mais jovens, houve aumento 
de 62,9% para 67,9% do grau de 
concordância na questão que 
avalia os canais de comunicação.  A 
avaliação indica que a intensificação 
da presença do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
nas mídias sociais tem dado resultado: 
estamos no Facebook, o portal ficou 
mais interativo e amigável,  estamos 
no Youtube (mídias sociais) e ainda 
lançamos, em 2014, o aplicativo para 
mobile (app para celular).  

51

SEBRAE PREVIDÊNCIA

DEMOnstrações
Financeiras, 
contábeis e 

pareceres

3.200
Amigos no
Facebook

70.000
Acessos no Portal

Revista
Comemorativa

15
informativos

7 vídeos
em 2014 no
Youtube

Novo Portal e Intranet

Os canais eletrônicos foram reformulados, tornando-se mais interativos e acessíveis (inclusive por 
meio de tablets e smartphones) para que os públicos de interesse possam contar com conteúdo 
relevante e acompanhar seus planos. 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO/2014
Valores Expressos em R$ mil

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

ATIVO passivo2014 20142013 2013

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL

PERMANENTE

             TOTAL DO ATIVO 

Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa 

Investimentos 

  Créditos Privados e Depósitos

  Fundos de Investimento

  Empréstimos

Imobilizado

Intangível

EXIGÍVEL OPERACIONAL

TOTAL DO PASSIVO

Gestão Previdencial 

Gestão Administrativa

Investimentos

PATRIMÔNIO SOCIAL

Patrimônio de Cobertura do Plano

    Provisões Matemáticas 

       Benefícios Concedidos

       Benefícios a Conceder

Fundos  

     Fundos Previdenciais 

     Fundos Administrativos 

     Fundos dos Investimentos 

1.283  

477.873

71  

479.227  399.011  479.227  399.011  

306  
75  

477.492  
1.446  

436.854  
39.192   

67  
4  

69  
6
0  

977  
375  
740   

439.225  
439.225  
42.269  

396.956  
37.910  
36.130  

1.557  
223     

  355.615  
355.615  
39.341  

316.274  
42.154  
40.437  

1.717  
0  

523  
392  
327  

1.591  

397.345    

75  

2.092    

477.135  

1.242  

397.769    

305  
51  

396.989  
3.300  

366.017  
27.672   
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SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: Sebraeprev

descrição Variação 
(%) 

2014 2013

A) Ativo Líquido - início do exercício
1. Adições 
   Contribuições
   Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão
   Previdencial
2. Destinações
    Benefícios
    Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão
     Previdencial 
    Custeio Administrativo
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
    Provisões Matemáticas
    Fundos Previdenciais
B) Ativo Líquido - fi nal do exercício (A+3)  
C) Fundos não previdenciais
     Fundos Administrativos
     Fundos dos Investimentos   

396.052       

475.355  
1.780  
1.557  

223   

367.016      

396.052  
1.717  
1.717  

0  

7,91

20,02
3,67

-9,32  
100,00   

97.236  
55.176  

42.060  
-17.933  

-17.116  

0  
-817  

-15.955  
-14.072  

-865  
-1.018  

12,40  
21,63  

-100,00  
-19,74  

79.303  
83.610  
-4.307     

29.036  
33.490  
-4.454  

173,12
149,66  

-3,30

44.991  
44.991  

0    

116,12  
22,64

100,00  

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO 
LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS
Valores Expressos em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO SOCIAL  
Valores Expressos em R$ mil

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

descrição Variação 
(%) 

2014 2013

A) Patrimônio Social - início do exercício

B) Patrimônio Social - fi nal do exercício (A+3)

1. Adições 
   Contribuições Previdenciais
   Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão 
   Previdencial
   Receitas Administrativas
   Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão
    Administrativa 
   Constituição de Fundos de Investimento

2. Destinações
   Benefícios
   Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão
    Previdencial
   Despesas Administrativas
    Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão
   Administrativa
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)
  Provisões Matemáticas
  Fundos Previdenciais
  Fundos Administrativos
  Fundos dos Investimentos

397.769     

477.135   

369.001    

397.769   

7,80

19,95  

101.494   
54.360   

42.060   
4.639   

212   
223   

-22.128   
-17.117   

0   
-5.011   

0   
79.366   
83.610   
-4.307   

-160   
223   

28.768   
33.490  
-4.454  

-268  
0  

175,88  
149,66

-3,30  
-40,30  
100,00  

-19.466   
-14.072  

-865  
-4.516  

-13     

13,68
21,64

-100,00  
10,96

-100,00  

48.234   
43.973  

0  
4.261  

0
_  

110,42  
23,62

100,00
8,87

100,00
_  
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)
Valores Expressos em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR 
PLANO DE BENEFÍCIOS
Valores Expressos em R$ mil 

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: sebrae prev

descrição Variação 
(%) 

2014 2013

1. Ativos
   Disponível 
   Recebível 
   Investimento 
      Créditos Privados e Depósitos
      Fundos de Investimentos
      Empréstimos
   Permanente
2. Obrigações  
     Operacional 

3. Fundos não Previdenciais  
    Fundos Administrativos 
    Fundos dos Investimentos 

5. Ativo Líquido (1-2-3-4)
    Provisões Matemáticas 
    Fundos Previdenciais    

4. Resultados a Realizar    0  0  0,00
475.355  
439.225  

36.130  

396.052  
355.615  
40.437  

20,02
23,51

-10,65

479.227  
1.283  

381  
477.492  

1.446  
436.854  

39.192  
71  

-2.092  
-2.092  

-1.780  
-1.557  
-223  

399.011  
1.591  
356  

396.989  
3.300  

366.017  
27.672  

75  
-1.242  
-1.242  

-1.717  
-1.717  

0  

20,10
-19,36

7,02
20,28
-56,18
19,35
41,63
-5,33

68,44
68,44

3,67
-9,32

100,00

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL

Variação 
(%) 

2014 2013

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

3. Resultado Negativo dos Investimentos 
4. Sobra/Insufi ciência da Gestão Administrativa (1-2-3) 
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

1. Custeio da Gestão Administrativa  
  1.1. Receitas 
           Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
           Custeio Administrativo dos Investimentos
           Taxa de Administração de Empréstimos e 
             Financiamentos
           Resultado Positivo dos Investimentos
           Outras Receitas
2. Despesas Administrativas 
   2.1. Administração Previdencial 
           Pessoal e Encargos
          Treinamentos/congressos e seminários
          Viagens e estadias
          Serviços de terceiros
          Despesas gerais
          Depreciações e amortizações
          Outras Despesas
  2.2. Administração dos Investimentos 
          Pessoal e Encargos
          Treinamentos/congressos e seminários
          Viagens e estadias
          Serviços de terceiros
          Despesas gerais
   2.3. Reversão de Recursos para o Plano de
           Benefícios 

1.717  

1.557  

0  
-160  
-160  

1.985        

1.717  

-13        
-268  
-268  

-13,50

-9,32  

-100,00
-40,30
-40,30  

4.851  
4.851  

817  
3.503  

307  
212  

12  
-5.011  
-3.287  
-1.522  

-63  
-135  
-916  
-497  

-37  
-117  

-1.724  
-1.018  

-21  
-90  

-464  
-131  

0  

4.261  
4.261  
1.050  
2.928  

263  
0  

20  
-4.516  
-2.759  

-1.172  
-37  

-131  
-657  
-522  
-50  

-190  
-1.725  
-1.022  

-15  
-98  

-404  
-186  

-32  

13,85  
13,85  
-22,19  
19,64  
16,73

100,00  

-40,00  
10,96  
19,14  
29,86  
70,27  
3,05  

39,42
-4,79  

-26,00  
-38,42
-0,06  
-0,39  

40,00  
-8,16  
14,85  

-29,57  

-100,00
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SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: sebrae prev

descrição Variação 
(%) 

2014 2013

Provisões Técnicas (1+2+3+4)    
1. Provisões Matemáticas    
  1.1. Benefícios Concedidos   
           Contribuição Defi nida 
   1.2. Benefícios a Conceder     
            Contribuição Defi nida 
      Saldo de Contas - Parcela Patrocinador
      Saldo de Contas - Parcela Participantes
2. Equilíbrio Técnico    
3. Fundos    
   3.1. Fundos Previdenciais
4. Exigível Operacional   
   4.1. Gestão Previdencial  
   4.2. Investimentos - Gestão Previdencial

477.072  396.902  20,20
439.225  
42.269  
42.269  

396.956  
396.956  
174.645  
222.311  

0  
36.130  
36.130  

1.717  
977  
740  

355.615  
39.341  
39.341  

316.274  
316.274  
138.881  
177.393  

0  
40.437  
40.437  

850  
523  
327  

23,51
7,44
7,44

25,51
25,51
25,75
25,32

0,00
-10,65
-10,65

102,00
86,81

126,30

SEBRAE PREVIDÊNCIA INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL
Plano: Sebrae prev
descrição Variação 

(%) 
2014 2013

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)

    2.3. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios
3. Resultado Negativo dos Investimentos  
4. Sobra/Insufi ciência da Gestão Administrativa (1-2-3)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

1. Custeio da Gestão Administrativa  
  1.1. Receitas 
           Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
           Custeio Administrativo dos Investimentos
           Taxa de Administração de Empréstimos e 
             Financiamentos
           Resultado Positivo dos Investimentos
           Outras Receitas
2. Despesas Administrativas 
   2.1. Administração Previdencial  
             2.1.1. Despesas Comuns 
             2.1.2. Despesas Específi cas 
    Pessoal e Encargos
    Treinamentos/congressos e seminários
     Viagens e estadias
     Serviços de terceiros
     Despesas gerais
     Depreciações e amortizações
     Outras Despesas
   2.2. Administração dos Investimentos   
             2.2.1. Despesas Comuns 
             2.2.2. Despesas Específi cas 
 Pessoal e Encargos
 Treinamentos/congressos e seminários
 Viagens e estadias
 Serviços de terceiros
 Despesas gerais

1.717  

1.557  

0  
0  

-160  
-160  

1.985        

1.717  

-32    
-13  

-268    
-268    

-13,50

-9,32  

-100,00
-100,00  

-40,30  
-40,30  

4.851  
4.851  

817  
3.503  

307  
212  

12  
-5.011  
-3.287  

0  
-3.287  
-1.522  

-63  
-135  
-916  
-497  

-37  
-117  

-1.724  
0  

-1.724  
-1.018  

-21  
-90  

-464  
-131  

-1.725  
0  

-1.725  
-1.022  

-15  
-98  

-404  
-186  

-0,06  
0,00  

-0,06  
-0,39  

40,00  
-8,16
14,85  

-29,57

4.261  
4.261  
1.050  
2.928  

263  
0  

20  
-4.516  
-2.759  

0  
-2.759  

-1.172  
-37  

-131  
-657  
-522  
-50  

-190  

13,85  
13,85  
-22,19  
19,64  

16,73
100,00  
-40,00  
10,96  
19,14  
0,00  
19,14  
29,86
70,27  
3,05

39,42  
-4,79  

-26,00  
-38,42

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS
Valores Expressos em R$ mil

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
Valores Expressos em R$ mil
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Notas explicativas às 
demonstrações contábeis
referentes ao Exercício findo em 31 de dezembro de 2014

(Em milhares de Reais)

1. Informações gerais sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA

O Sebrae Previdência - Instituto Sebrae de Seguridade Social é uma Entidade Fechada de 
Previdência Complementar. A Portaria nº 16, de 2 de fevereiro de 2004, aprovou a sua constituição 
e autorizou o seu funcionamento, tendo como base o inciso I do art. 33, combinado com o art. 74, 
ambos da Lei Complementar nº 109, e inciso IV do art. 11 do Decreto nº 4.818, de 26 de agosto de 
2003.

Nosso Instituto é constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, de personalidade 
jurídica de direito privado, criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
- SEBRAE.

As Unidades que compõem o Sistema Sebrae e a ABASE - Associação Brasileira dos Sebraes 
Estaduais, mediante a celebração dos respectivos Convênios de Adesão, são Patrocinadoras do 
Plano SEBRAEPREV, além do próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA.

As atividades foram iniciadas com o objetivo de complementar os benefícios concedidos pela 
previdência social mediante administração do Plano SEBRAEPREV.

As entidades fechadas de previdência complementar, como o SEBRAE PREVIDÊNCIA, são 
regulamentadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC e fiscalizadas 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC. Esses dois órgãos são 
vinculados ao Ministério da Previdência Social.

Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e para o seu 
funcionamento operacional provêm de contribuições das Patrocinadoras, dos participantes e 
dos rendimentos resultantes das aplicações desses recursos que se apresentam consoantes com 
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 artigo 5º da lei nº. 11.053/2004 e Instrução 
Normativa SRF n.º 588/2005, e está sujeita à tributação do PIS e da COFINS no regime cumulativo, 
nos termos da lei nº 9.718/1998.

2. Patrocinadores, participantes, assistidos e beneficiários 

São Patrocinadores as 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.
São Instituidoras as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, admitidas 
nos Planos de Benefícios administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Convênio de 
Adesão, devidamente aprovado pelo órgão oficial competente, cujos termos e condições não 
devem conflitar com os princípios e as disposições do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
observado o disposto na legislação aplicável.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE Nacional é o Patrocinador 
Principal, no âmbito do SEBRAE PREVIDÊNCIA, para todos os efeitos.

São Participantes as pessoas físicas assim admitidas nos Planos de Benefícios administrados 
pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Termo de Adesão, conforme disposto nos respectivos 
Regulamentos Específicos.

São Assistidos os Participantes ou seus Beneficiários em gozo de benefícios de prestação 
continuada concedidos por Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.

São Beneficiárias as pessoas físicas indicadas pelo Participante para gozarem de benefício 
de prestação continuada assegurado por Plano de Benefícios administrado pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, conforme disposto nos respectivos Regulamentos Específicos.

A Composição populacional do plano está descrita a seguir:

2013 2014

Quantidade QuantidadeIdade média Idade média

Participantes Ativos
Participantes Aposentados
Pensionistas
Total

7.092
96

7
7.195

7.517
105

9
7.631

39,57
63,96
65,77

39,64
50,81
52,14
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3. Apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas e foram elaboradas de acordo com as 
normas contábeis específicas do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC e da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, do Ministério da Previdência 
Social (MPS) e, quando aplicável, normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Por constituírem as Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, um segmento 
econômico específico, a contabilidade está suportada por um plano de contas e demonstrações 
contábeis especiais descritos na Resolução CNPC nº 8, de 16 de dezembro de 2011, complementada 
pela Instrução nº 34, de 24 de setembro de 2009. Esta última estabelece os procedimentos que 
deverão ser observados, bem como a função e o funcionamento das contas.

Quando aplicável, são observadas, ainda, as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, além dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais, em conformidade com as 
normas específicas aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, e de forma 
consolidada, pois incluem os saldos das contas do Plano de Gestão Administrativa - PGA e do 
plano de benefícios.

As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA em 31 de março de 2015. 

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).

b. Gestão dos investimentos
Desde julho de 2013 o Instituto disponibiliza aos Participantes a possibilidade de escolha de 
perfis de investimento (Conservador, Moderado e Arrojado), passando a realizar a Gestão dos 
Investimentos segregada entre os respectivos perfis.

As despesas administrativas são contabilizadas no balancete do Plano de Gestão Administrativa 
- PGA.

Os títulos de renda fixa do Plano de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa - PGA estão 
classificados na categoria “títulos para negociação”, avaliados a mercado.

Quando aplicável, as ações adquiridas no mercado à vista são registradas pelo custo de aquisição, 
acrescido de despesas de corretagem e outras taxas, e avaliadas ao valor de mercado pela cotação 
de fechamento, na data mais próxima à do balanço, na Bolsa de Valores em que a ação tenha 
alcançado maior liquidez.

Quando aplicável, as ações que não tenham sido negociadas em Bolsas de Valores ou em 
Mercado de Balcão organizado por período superior a três meses são avaliadas pelo custo ou pelo 
último valor patrimonial publicado, dos dois o menor ou, ainda, avaliadas pelo valor econômico 
determinado por empresa independente especializada.

Os fundos de investimentos são reconhecidos pelo valor de aquisição, incluindo, quando for 
o caso, taxas e emolumentos e estão avaliados e apresentados pelo valor das quotas desses 
fundos, na data do balanço.

Os ativos que compõem os fundos de investimentos cotados ou não em mercado ativo estão 
submetidos às normas estabelecidas pela CVM, e podem ser precificados mediante técnicas de 
avaliação.

c. Operações com participantes
As operações com participantes correspondem a empréstimos simples e seus saldos incluem 
o principal atualizado monetariamente, descontadas as amortizações referentes às prestações 
pagas, e acrescido das prestações a receber, além dos juros.
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d.Ativo imobilizado
A depreciação dos bens classificados no Ativo Imobilizado, utilizados no desempenho das 
atividades do SEBRAE PREVIDÊNCIA (computadores, periféricos, máquinas e equipamentos, e 
móveis e utensílios) foi calculada pelo método linear, em função da expectativa do tempo de vida 
útil econômica baseada nas estimativas da Administração a respeito do período em que os ativos 
vão estar 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:

e. Provisão de férias, 13º salário e encargos incidentes
As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de um terço, e o 13º salário são 
provisionados no PGA segundo sua competência, acrescidos dos encargos sociais.

f. Gestão Administrativa
O registro contábil dos recursos destinados pelo plano de benefícios SEBRAEPREV para o plano de 
gestão administrativa foi realizado obedecendo às fontes de custeio para sua cobertura previstas 
no CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, e no Regulamento do Plano de Gestão Administrativa 
aprovado pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

As operações administrativas são registradas conforme Resoluções CNPC nº 8 de 31 de outubro 
de 2011, CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, 
através do Plano de Gestão Administrativa - PGA, que possui patrimônio segregado do plano de 
benefícios previdenciais.

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimentos e Diretas), deduzidas 
das despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos investimentos, sendo as 
sobras ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas do Fundo Administrativo.

A  parcela equivalente à participação do plano de benefícios previdenciários no fundo 
administrativo no PGA foi registrada na conta “Participação no Plano de Gestão Administrativa”, 
no Ativo e “Participação no Fundo Administrativo do PGA”, no Passivo, no plano de benefícios. 
O saldo do Fundo Administrativo é segregado por plano de benefício previdencial, não 
caracterizando obrigações ou direitos aos patrocinadores, participantes e assistidos do plano. 

g. Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é constituído por Ativo, Passivo e Patrimônio Social, sendo: (i) o Ativo 
compreende bens, direitos e demais aplicações de recursos relativas aos planos, capazes de 
honrar os compromissos assumidos conforme regulamento, observadas as gestões previdencial, 
administrativa e o fluxo dos investimentos; (ii) o Passivo compreende obrigações para com os 
participantes e terceiros, classificadas em operacional e contingencial e segregadas em gestão 
previdencial, gestão administrativa e de investimentos; e (iii) o patrimônio social compreende o 
patrimônio de cobertura do plano e os fundos segregados em previdenciais, administrativos e de 
investimentos. 

h. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social/Consolidada - DMPS
A Demonstração das Mutações do Patrimônio Social (DMPS) é uma demonstração consolidada e 
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:

• saldo do patrimônio social no início do exercício;
• adições do patrimônio social;
• deduções do patrimônio social;
• acréscimos e decréscimos do patrimônio social; 
• operações transitórias do patrimônio social; 
• saldo do patrimônio social no final do exercício.

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

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

k. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA
A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) explica a atividade administrativa da 
EFPC, evidenciando as alterações do fundo administrativo, e discrimina as receitas administrativas 
do exercício, as despesas administrativas, segregadas por administrações previdencial, as de 
investimentos, a assistencial e outras do exercício, sobras ou insuficiência da gestão administrativa 
e a constituição ou reversão do fundo administrativo no exercício.

Imobilizado 

Intangível

2014 2013

Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

Desenvolvimento e implantação de sistemas

50%
20%
10%

20%

50%
20%
10%

20%
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l. Demonstração das Provisões Técnicas do Plano (DPT)
A Demonstração das Provisões Técnicas do Plano (DPT) destina-se ao detalhamento do 
Patrimônio de cobertura do plano, evidenciando os valores destinados à cobertura dos benefícios 
concedidos e dos benefícios a conceder, no exercício a que se referir.

5. Gestão de riscos corporativos

A gestão dos riscos corporativos do SEBRAE PREVIDÊNCIA fundamenta-se em estrutura 
funcional clara e aderente aos objetivos do Instituto, com atribuição de responsabilidades e 
segregação de funções formalmente estabelecidas, minimizando a possibilidade de potenciais 
conflitos de interesses. As metodologias utilizadas têm como base teorias e modelos consolidados, 
observadas as peculiaridades do segmento de previdência complementar.

A Administração entende que os controles complementares existentes no ambiente de controles 
internos do Instituto são eficazes no sentido de mitigar os principais riscos operacionais 
existentes.

a. Gestão de Investimentos
As aplicações nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados e 
Investimentos no Exterior são efetuadas por meio de fundos de investimentos ou carteiras 
terceirizadas aos Gestores: Banco do Brasil, Bradesco e Banco Itaú. Como forma de monitorar 
a gestão dos investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA possui uma Diretoria de Administração e 
Investimentos e, adicionalmente, o Instituto contratou a “RiskOffice”, que efetua periodicamente 
a avaliação de riscos relacionados aos recursos garantidores.

A custódia é realizada pelo Banco Itaú, responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos 
relativos às operações de renda fixa e variável, conforme determina a Resolução nº 3.792/09 do 
Conselho Monetário Nacional.

b. Provisões Matemáticas
As reavaliações atuariais do plano de benefícios e os resultados que estão refletidos no balanço 
patrimonial foram realizadas pela “Gama Consultores Associados Ltda”. Ademais, o Instituto 
possui uma Diretoria de Seguridade que é responsável pelo acompanhamento e pela revisão das 
reavaliações atuariais e pelas melhores práticas em relação às premissas atuariais.  

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

7. Realizável

7.1.Gestão previdencial
Constitui-se de recursos a receber relativos às contribuições para o plano de benefícios. Em 31 de 
dezembro de 2014 apresentava o saldo de R$ 306 mil (R$ 305 mil em 2013):

7.2 Gestão administrativa
Estão registrados os valores a receber inerentes às atividades da Gestão Administrativa do 
Instituto. Em 31 de dezembro de 2014, apresentava o saldo de R$ 75 mil (R$ 51 mil em 2013):

2014

2014

2014

2013

2013

2013

Caixa (Fundo Fixo)
Contas Bancárias (Banco do Brasil S.A.)
Contas Bancárias (Banco Itaú S.A.)

Patrocinadores
Participantes

Contribuições para custeio a receber
Adiantamento de férias a empregados

1
708
574

 
1.283

131
175

 
306

5
70

 
75

1
896
694

 
1.591

131
174

 
305

8
43

 
51
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7.3 Gestão de investimentos
Estão os registros e controles das aplicações dos recursos garantidores dos planos do Instituto: 
títulos públicos, créditos privados e depósitos, ações, fundos de investimentos, empréstimos e 
outros realizáveis. Todos os investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA estão Marcados à Mercado.

A seguir, apresentamos o realizável dos investimentos do Plano de Benefícios SEBRAEPREV, e da 
gestão administrativa em 31 de dezembro de 2014 e 2013.

Apresentamos a seguir a posição das aplicações em Fundos de Investimentos em 31/12/2014:

8. Ativo Permanente

O Ativo Permanente registra o valor contábil de bens e direitos imobilizados, intangíveis e 
diferidos. Em 31 de dezembro de 2014, apresentava o saldo de R$ 71 mil (R$ 75 mil em 2013):

2014 2013

Plano SEBRAEPREV
Créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimento
  Renda Variável
  Multimercado
  Imobiliário
  Outros
Empréstimos
Subtotal

Plano de Gestão Administrativa - PGA
Fundos de Investimento
  Multimercado
Subtotal
Total

1.446
435.073

33.388
384.951

6.468
10.266
39.192

475.711
  

1.781
1.781 

1.781 
477.492

3.300
364.038

19.077
328.502

16.459

27.672 
395.010

 1.979
1.979

1.979 
396.989

FUNDOs renda variável

Intangível

R$

BOGARI VALUE FIA
FRANKLIN TEMP VALOR E FVL FIA
BTG ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA
SUL AMERICA EXPERTISE FIA
GÁVEA AÇÕES FIC FIA
JGP INSTITUCIONAL FIA
RIO BRAVO FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FIA
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIA
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA
TOTAL

5.734.978,84
5.560.570,00
5.919.636,41
2.084.188,32
2.754.490,10
2.638.827,12
1.955.816,07

3.349.604,81
3.390.244,98

33.388.356,65

FUNDOS MULTIMERCADO

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

FUNDOS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Intangível

Intangível

Intangível

R$

R$

R$

BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV | CONSERVADOR
BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV | MODERADO
BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV | AGRESSIVO
BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO
SEBRAE PREV CONSERVADOR MM FICFI
SEBRAE PREV MODERADO MM FICFI
SEBRAE PREV ARROJADO MM FICFI 
TOTAL

FATOR IFIX FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO - FII
GÁVEA FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO - FII
TOTAL

BB MM JP MORGAN
BB MM SCHRODER
TOTAL

37.552.113,59
119.744.631,01
4.839.549,90
99.541.111,78

26.598.273,46
94.986.004,10

3.469.438,43
386.731.122,27

3.394.633,06
3.073.669,60

6.468.302,66

5.158.410,30
5.107.510,52

10.265.920,82

Imobilizado 

Intangível

2014 2013

Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

Subtotal

Desenvolvimento e implantação de sistemas
Subtotal
Total

22
9

36 

67

4 
4

71

18
8

43 

69

6
6

 75
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9. Exigível Operacional

9.1 Gestão previdencial
Constitui-se de: (i) obrigações relativas à folha de pagamentos de benefícios previdenciários dos 
Participantes em gozo de benefícios e tributos pertinentes; e (ii) valores recolhidos a maior pelas 
Patrocinadoras em exercícios anteriores e que estão sendo compensados mensalmente pelo 
abatimento das contribuições patronais.

9.2 Gestão Administrativa
Estão registradas as obrigações relativas à gestão administrativa, tais como folha de pagamento 
de empregados e seus encargos, dívidas decorrentes da prestação de serviços nas áreas Contábil, 
Atuarial, Financeira, Jurídica, Tributos e outros.

10. Exigível contingencial

Conforme manifestação da Assessoria Jurídica do Instituto, em 31 de dezembro de 2014, existiam 
as demandas judiciais listadas abaixo, de responsabilidade do Instituto que podem vir a gerar 
desembolso em função de decisão judicial desfavorável:

Processo n° 1552/2008 (0025553-11.2008.8.16.0014) – Ação movida por ex-Participante, 
requerendo Prestação de Contas sobre movimentação de valores referente a transferência 
de reservas ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, pagamento de serviço passado e portabilidade para a 
BRASILPREV.
Valor da Causa – R$ 1.000,00 (um mil reais).
Chance de perda da Ação – Possível.

Ação Ordinária n° 2013.01.1.055699-6 – Ação movida por viúva de participante, requerendo 
que o SEBRAE PREVIDÊNCIA se abstenha de pagar qualquer valor a título de benefício 
complementar de pensão por morte aos filhos e enteados do falecido.
Valor da Causa – R$ 303.491,45 (trezentos e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e 
quarenta e cinco centavos).
Chance de perda da Ação – Possível.

11. Provisões matemáticas

Em dezembro, foram realizadas pela “Gama Consultores Associados Ltda.” reavaliações atuariais 
nos planos de benefícios, e os resultados estão refletidos no balanço patrimonial, conforme 
quadro comparativo apresentado a seguir:

2014

2014

2013

2013

Benefícios a pagar
Aposentadorias
Pensões
Subtotal
   
Impostos
IRRF – Benefícios
IRRF – Resgates
   
Subtotal

TOTAL

Contas a pagar
Pessoal
Serviço de terceiros
Despesas gerais
Subtotal
    
Impostos
IRRF – Folha
IRRF - Fornecedores
CSLL/PIS/COFINS Fornecedores
Outras exigibilidades
Subtotal
  
Total

415
20

435
 
 

155
387 

542

977

285
-

22 
307

 
 

42
1
2

23 
68

 
375

367
20 

387
 
 

115
21 

136

523

270
66

- 
336

 
 

34
1
2

19
56

 
392

Provisões Matemáticas 2014 2013

Benefícios Concedidos
   
Aposentadorias Programadas
Aposentadorias por Invalidez
Pensões
  
Benefícios a Conceder
   
Saldo de Contas – Patrocinadoras
Saldo de Contas – Participantes
  
Total

42.269
 

39.414
350

2.505
 

396.956  
 

174.645  
222.311  

 
439.225  

39.341
 

36.534
383

2.424
 

316.274
 

138.881
177.393

 
355.615
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Hipóteses e premissas atuariais
Para avaliação atuarial do exercício de 2014, foram utilizadas as seguintes hipóteses e premissas 
atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Gama Consultores Associados:

(1) Taxa de juros não aplicável para fins de avaliação atuarial de fixação das provisões matemáticas nem na determinação dos custos.
(2) Não aplicável, uma vez que a formulação constante na Nota Técnica Atuarial não considera crescimento salarial.

As tábuas biométricas e taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 2014 foram 
as seguintes, comparativamente com aquelas de 2013:

(1) Tábua de mortalidade geral segregada por sexo.

(2) Tábua de mortalidade geral segregada por sexo e desagravada em 10%.

(3) UP-94 composta de 50% do qx da UP-94 Male e 50% do qx da UP-94 Female.

12. Fundos

12.1 Fundos previdenciais

Os valores dos fundos previdenciais foram contabilizados com base no laudo atuarial emitido 
pela Gama Consultores Associados Ltda. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, 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.

12.2 Fundo Administrativo

ITEM

Tábua

Intangível

AVALIAÇÃO ATUARIAL
ANUAL DE 2013

AVALIAÇÃO ATUARIAL
ANUAL DE 2013

AVALIAÇÃO ATUARIAL
ANUAL DE 2014

AVALIAÇÃO ATUARIAL
ANUAL DE 2014

Taxa de Juros Técnicos (1)

Crescimento Real dos Salários de Participação (2)

Crescimento Real dos Beneficios

Taxa de Carregamento Administrativo

Taxa de Administração

Dos salários de Participação
Dos Benefícios

Mortalidade Geral
Mortalidade de Inválidos
Entrada em Invalidez
Morbidez

Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável
2,00% das Contribuições 
Básicas de Participantes e 
Patrocinadoras
0,80% dos 
Recursos Garantidores

Não Aplicável
Não Aplicável

AT - 2000 M&F D10%(2)

UP - 94 M&F(2)

Tasa 1927
Não Aplicável

Não Aplicável
Não Aplicável
Não Aplicável
2,00% das Contribuições 
Básicas de Participantes e 
Patrocinadoras
0,80% dos 
Recursos Garantidores

Não Aplicável
Não Aplicável

AT - 2000 M&F(1)

UP - 94 M&F(3)

Hunter
Não Aplicável

fator de capacidade

2014

2014

2013

2013

Fundos - Plano SEBRAEPREV
Fundo de Aporte Inicial do Serviço Passado
Fundo Coletivo Benefício de Risco
   
Total da Gestão Previdencial

Plano de Gestão Administrativa
   
Total da Gestão Administrativa

29.240
6.890

 
36.130

1.557

1.557

34.735
5.702

 
40.437

1.717

1.717
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É constituído pela diferença entre as receitas, a taxa de administração, o custeio administrativo, 
a taxa de administração de empréstimos, a taxa de carregamento, a remuneração dos recursos 
e as despesas administrativas.

O fundo da Gestão Administrativa será utilizado para a cobertura das despesas administrativas a 
serem realizadas pelo Instituto na administração dos seus planos de benefícios, na forma prevista 
no seu regulamento.

12.3 Fundo dos Investimentos

É constituído pela Taxa do Fundo de Inadimplência, de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês 
sobre os saldos devedores dos Empréstimos – Modalidade Especial.

O fundo de Inadimplência de Empréstimos será destinado à cobertura de inadimplência dos 
Empréstimos – Modalidade Especial e pagamento das despesas judiciais decorrentes da 
respectiva ação de cobrança, conforme disposto na Norma para Concessão de Empréstimo 
Pessoal – Modalidade Especial n° 01/2013, aprovada pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA.

13. Principais desdobramentos das contas de resultado

13.1 Gestão previdencial
Atividade de registro e controle das contribuições, dos benefícios, bem como o resultado do 
plano de benefícios de natureza previdenciária.

13.2 Gestão Administrativa
A gestão administrativa está relacionada à atividade de registro e controles inerentes à 
administração dos planos de benefícios.

Foram utilizadas as seguintes fontes de custeio: 
• Taxa de Administração
Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores dos planos de benefícios.
• Taxa de Carregamento
Percentual incidente sobre as contribuições básicas vertidas pelos Participantes e pelos 
Patrocinadores.
• Taxa de administração de Empréstimos.
Recursos do Fluxo dos Investimentos no PGA relativo à taxa de administração de empréstimos 
concedidos a Participantes, Assistidos e Autopatrocinados. 

2014 2013

Fundo de Inadimplência de Empréstimos
   
Total da Gestão dos Investimentos

223

223

-

-

Adições

Deduções

2014

2014

2013

2013

Correntes
    
Patrocinadoras
Participantes
Autopatrocinados
   
Portabilidade
  
Outras Adições
  
Total das Adições

Benefícios de Prestação Continuada
  
Aposentadoria Programada
Invalidez
Pensões
  
Institutos
  
Resgate
Portabilidade
  
Outras Deduções
  
Total das Deduções

54.774
 

20.435
32.336
2.003

 
402

 
0
 

55.176

(6.430)
 

(4.936)
(87)

(1.407)
 

(10.687)
 

(10.218)
(469)

 
(0)

 
(17.117)

44.850
 

17.477
25.897

1.476
 

141
 

0
 

44.991

(5.878)
 

(4.583)
(52)

(1.243)
 

(8.193)
 

(7.616)
(577)

 
(1)

 
(14.072)
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receitas

Despesas

Rendas/Variações Positivas

2014

2014

2014

2013

2013

2013Receitas Correntes da Gestão Previdencial
   Patrocinadoras
  Participantes
  Autopatrocinados
  Remuneração de Contribuições em Atraso
   
Custeio administrativo dos Investimentos
Taxa de administração de empréstimos
 Outras receitas
Total das receitas

Gestão previdencial

  Pessoal e encargos
  Treinamentos/Congressos e Seminários
  Viagens e estadias
  Serviço de terceiros
 Despesas gerais
  Depreciações e amortizações
  Outras despesas
   
Investimentos
   
  Pessoal e encargos
  Treinamentos/Congressos e Seminários
  Viagens e estadias
  Serviço de terceiros
  Despesas gerais
  
Total de despesas

Créditos Privados e Depósitos

Fundos de Investimento
    
  Renda Fixa
  Renda Variável
  Multimercado
  Imobiliário
  Outros

Empréstimos e Financiamentos
   
Total de Variações Positivas
    

Rendas/Variações Negativas

Fundos de Investimento

  Renda Fixa
  Renda Variável
  Multimercado
  Imobiliário
  Outros

Relacionados com o Disponível
    
Total das variações negativas

817
396
400

20
1
 

3.503 
307 

12 
4.639

(3.287) 

(1.522)
(63)

(135)
(916)
(497)

(37)
(117)

 
(1.724)

 
(1.018)

(21)
(90)

(464)
(131)

 
(5.011)

76

141.296
 
0

26.434
95.962

17.142
1.758

5.716
 

147.088
 

 

(100.622)
 
0

(27.013)
(55.232)
(17.385)

(992)

(161)
 

(100.783)

1.050 
507
521
22
0
 

2.928 
263 

20 
4.261

(2.759) 

(1.172)
(37)

(131)
(657)
(522)
(50)

(190)
 

(1.725)
 

(1.022)
(15)

(98)
(404)
(186)

 
(4.483)

0

84.307
 

20.557
6.535

53.724
3.491

0

3.601
 

87.908
 

 

(85.512)
 

(19.562)
(6.082)

(54.637)
(5.231)

0

(84)
 

(85.596)

13.3 Investimentos
Resultado da aplicação dos recursos dos Planos de Benefícios e Plano de Gestão Administrativa 
- PGA.

Abaixo os desdobramentos das principais receitas:

Abaixo os desdobramentos das principais despesas:
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A referida Medida Provisória não acarreta impacto ao SEBRAE PREVIDÊNCIA visto que o 
Plano SEBRAEPREV não prevê benefício de auxílio-doença e o benefício de pensão por morte 
é calculado pelo somatório dos Saldos das Contas de Participantes e Patrocinadora existente 
no Mês de Competência do Benefício - MCB, acrescido do Valor das Contribuições Faltantes, 
correspondentes aos meses entre a data do evento que originou o Benefício e a data em que 
o Participante cumpriria as exigências mínimas para eleger-se ao Benefício de Aposentadoria 
Normal.

17. Governança corporativa
Dando continuidade ao processo de melhoria da Governança Corporativa, no exercício de 2014, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, em atendimento à Resolução do então Conselho de Gestão de Previdência 
Complementar - CGPC, nº 13, de 2004, elaborou a Norma do Relatório de Controle Interno do 
Conselho Fiscal e efetuou a 5° Avaliação Anual de Riscos e Controles Internos e o 3° Ciclo de 
Planejamento Estratégico para o período 2015-2018.
Entretanto, esses trabalhos não esgotam as possibilidades de ajustes ou ações para atenuar os 
riscos, tendo em vista que as questões de Governança Corporativa, assim como as de Controles 
Internos, são parte de um processo evolutivo da Administração. 

Edjair de Siqueira Alves
Diretor - Presidente

George alberto c. g. mota
Diretor de Administração e de Investimentos

Vanessa de lima leal e souza
Contadora  - CRC 20.359/DF

14. Aspectos tributários 

O Instituto está sujeito apenas à tributação do PIS e da COFINS incidentes, basicamente, sobre 
suas operações de caráter administrativo (Gestão Administrativa).

15. Partes relacionadas 

15.1 Patrocinadora
Não existem transações com a Patrocinadora, Ativas ou Passivas, que não estejam registradas 
nas demonstrações financeiras.

15.2 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:

16. Alterações na Legislação 

Em 19 de novembro de 2014 o Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, editou 
as Resoluções n°15, alterando parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de 
benefícios de Entidades fechadas de previdência complementar , e n°16, alterando as condições 
e os procedimentos a serem observados pelas Entidades fechadas de previdência complementar 
na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déficit 
dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram.

As citadas Resoluções não trouxeram impacto ao SEBRAE PREVIDÊNCIA visto que o Plano 
SEBRAEPREV é estruturado sob a forma de Contribuição Definida.

Em 30 de dezembro de 2014 a Presidência da República editou a Medida Provisória n.º 664, 
efetuando ajustes nos benefícios da pensão por morte e auxílio-doença no âmbito do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS).

1 Considera a remuneração e encargos.
2 Contribuição patronal para o Plano de Benefícios

Descrição 2014 2013

Benefícios de curto prazo¹
Benefícios pós-emprego²

Total

1.470
21

 
1.491

1.411
20

 
1.237
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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, a GAMA Consultores 
Associados 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 2014, 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 2014, posicionada 

em 31 de dezembro de 2014, conforme exposto no Relatório GAMA 44 – RE 074/15, 
contemplando o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano, considerando a 
última alteração regulamentar aprovada por meio da Portaria MPS/PREVIC nº 43, de 
04 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 2014, não tendo o Plano sofrido alterações regulamentares no 
decorrer do exercício de 2014. 

 
Todas as informações relativas à Avaliação Atuarial objeto deste Parecer 

encontram-se no Relatório GAMA 44 – RE 074/15, o qual contempla os resultados da 
Avaliação Atuarial anual do Plano SEBRAEPREV, posicionada em 31 de dezembro de 
2014. 

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

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

 

 

SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Avaliação Atuarial de 2014 

PLANO DE BENEFÍCIOS SEBRAEPREV 

CNPB 2004.0028-83 

Parecer Atuarial 054/15 

 

Fevereiro/2015 
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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 2014, e disponibilizadas pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram avaliadas com base no Saldo das Reservas Individuais 
atreladas a estes, e montam, em 31 de dezembro de 2014, R$42.268.716,94. 

 
 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 2014, e disponibilizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram 
avaliadas pelo Saldo das Contas Individuais do Participante atreladas a estes e 
montam R$396.955.501,96. 

 
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 2014, em R$439.224.218,90. 

 
Comparativamente à Avaliação Atuarial de encerramento de exercício de 

2013, posicionada em 31 de dezembro de 2013, a variação nominal das Provisões 
Matemáticas do Plano SEBRAEPREV foi de 23,51%, tendo sido registrado o montante 
de R$355.615.236,61 em 31 de dezembro de 2013. O crescimento deve-se, em 
especial, ao ingresso de contribuições no Plano, 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.  

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

Atuarial anual de 2014 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 078/14, observando assim, 
no que nos pertine, os ditames da Resolução MPS/CGPC nº 18/2006. 

 

 
 

 2 

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

nenhum fato relevante, em conformidade com a correspondência GAMA 44 - CT 
370/14 de solicitação de dados e informações para a Avaliação Atuarial anual do 
exercício de 2014, 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 GAMA, em relação ao 
Plano administrado pela Entidade. 

 
2 RESULTADOS ATUARIAIS 

2.1 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: GERAL 

2.1.1 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 2014 em 0,1195%, enquanto que na Avaliação de encerramento de 
exercício de 2013 chegou-se à alíquota de 0,1289%, ambas incidentes sobre a folha de 
Salários-de-Contribuição e cobertos integralmente pelas Patrocinadoras do Plano. 
Observa-se, portanto, que o custo calculado atuarialmente para o SEBRAEPREV 
reduziu, variação essa justificada pela alteração de hipóteses atuariais, 
especificamente, as tábuas de mortalidade geral e entrada em invalidez. 

 
Conforme Relatório de Avaliação Atuarial GAMA 44 – RE 074/15, o custo 

total médio do Plano, na data da Avaliação Atuarial anual, 31 de dezembro de 2014, 
estava mensurado na correspondência de 7,4267% da Folha de Salários-de-
Contribuição, sendo 7,2805% referente ao custeio dos benefícios previdenciais 
assegurados pelo Plano, e 0,1462% referente à taxa de carregamento administrativo 
de 2,00% das Contribuições Básicas. Comparativamente ao exercício anterior, houve 
um aumento de 0,0121 ponto percentual no custo do Plano, o qual, em 2013, 
registrou a alíquota de 7,4146%, sendo 7,2689% relativos ao custeio dos benefícios 
previdenciais, e 0,1457% relativos à taxa de carregamento administrativo, conforme 
Relatório de Avaliação Atuarial GAMA 44 – RE 039/14 posicionado em 31 de 
dezembro de 2013. 
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2.1.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

Tendo em vista que o Plano não apresentou insuficiência de cobertura na 
Avaliação Atuarial de 2014, 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 2014, 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. 

 
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 Fundador, 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 2014 a quantia de R$29.239.808,62. 
 
  O Plano possui, ainda, Fundo Previdencial Coletivo de Oscilação de 
Risco, que tem como origem de recursos as contribuições destinadas aos benefícios 
de risco vertidas pelos Patrocinadores, sendo destinado para cobertura do Valor das 
Contribuições Faltantes, avaliados atuarialmente pelo método de Repartição de 
Capitais de Cobertura. Este fundo monta, em 31 de dezembro de 2014, a quantia de 
R$6.890.664,92. 

 
2.2.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando a modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
de Contribuição Definida, na Avaliação Atuarial de 2014, 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. 
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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. 

 
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 078/14; 

 
2) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial do exercício de 2014, 

comparativamente às adotadas para o exercício de 2013, procederam-se às 
seguintes alterações: 
 

a. Tábua de Mortalidade: AT-2000 M&F D10% em substituição a AT – 2000 M&F;  

b. Entrada em Invalidez: Tábua TASA 1927 M&F em substituição a Hunter. 

3) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2014, 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 2014, 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; 
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PLANO DE CUSTEIO PARA 2015 
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 2015, referida contribuição 
foi mensurada em 0,1195% da Folha de Salários de Contribuição. 
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 2% 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. 
Adicionalmente à taxa de Carregamento, há a previsão de Taxa de Administração, 
equivalente a 0,80% ao ano, calculada diariamente sobre o montante dos recursos 
garantidores do Plano de Benefícios SEBRAEPREV. 
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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 2015, considera o 
Carregamento Administrativo de 2,00% incidente sobre as Contribuições Básicas 
vertidas pelas Patrocinadoras e pelos Participantes Patrocinados, Mandatários e 
Autopatrocinados. Adicionalmente, ressalta-se que o custo de administração do 
Plano para o exercício de 2015, considera a Taxa de Administração de 0,80% 
incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano SEBRAEPREV; 

 
6) O Plano SEBRAEPREV registra R$37.911.071,68 em Fundos, sendo 

R$36.130.473,54 em Fundos Previdenciais, R$1.557.405,83 Fundo 
Administrativo e R$223.192,31 em Fundo dos Investimentos. 

3 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio proposto para o exercício de 2015, 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 2015 
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 2014: R$237,22 
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. 
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4 CONCLUSÃO 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano 
SEBRAEPREV, em 31 de dezembro de 2014, encontra-se equilibrada. 

 
 

Este é o Parecer. 
 

Brasília, 23 de fevereiro de 2015. 
 
 
 

ANTÔNIO FERNANDO GAZZONI 
Atuário MIBA 851 - MTb/RJ 
DIRETOR-PRESIDENTE 
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Resolução do
Conselho fiscal No010/2015

O CONSELHO FISCAL DO SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE 
SOCIAL, por seu Presidente, Sr. Antonio Carlos Campos dos Santos, em virtude de decisão, 
devidamente registrada em Ata tomada pela unamidade dos Conselhos presentes a 1a 
Reunião Ordinária de 2015, realizada nesta data;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, inciso II, do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA;

CONSIDERANDO o disposto na alínea “j” do item 17 da Resolução MPS/CNPC no 8, de 31 
de outubro de 2011, após analisar o parecer do atuário responsável pelo Plano de Benefícios 
SEBRAEPREV (GAMA Consultores Associados) e a manifestação favorável dos auditores 
independentes (KPMG Auditores independentes), registrada na Minuta do Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.

RESOLVE

Emitir parecer a respeito das Demonstrações Contábeis Consolidadas e individuais 
do Plano de Benefícios SEBRAEPREV e do Plano de Gestão Administrativa - PGA, relativas 
ao exercício de 2014, concluindo que representam adequadamente em todos os aspectos 
relevantes, a posiç!ao patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDÊNCIA e dos planos no 
referido exercício.

Desta forma, este Conselho Fiscal recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação 
das Demonstrações Contábeis do exercício de 2014.

Brasília (DF), 30 de março de 2015.

Antonio Carlos Campos dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal



Relatório Anual    2014 SEBRAE PREVIDÊNCIA

92 93

Resolução do
Conselho DELIBERATIVO 
No103/2015

O CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE PREVIDÊNCIA - INSTITUTO SEBRAE DE 
SEGURIDADE SOCIAL, por seu Presidente em exercício, Sr. VITOR ROBERTO TIOQUETA, em 
virtude de decisão, devidamente registrada em Ata, tomada pela unamidade dos Conselhos 
presentes a 1a Reunião Ordinária de 2015, realizada nesta data;

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

CONSIDERANDO o disposto no item 17, alínea “k”Anexo “C” da Resolução MPS/
CNPC no 8/2011, após analisar pareceres do atuário responsável pelo Plano de Benefícios 
SEBRAEPREV, dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
RESOLVE:

I - Aprovar o Plano de Custeio, conforme resultados da Avaliação Atuarial do exercício 
de 2014, do Plano SEBRAEPREV mantendo-se os percentuais contribuitivos previstos no 
Regulamento do Plano, exceção à Contribuição de Benefício de Risco de Patrocinador que 
passa para 0,1195% (hum mil cento e noventa e cinco décimos de milésimos por cento) de 
folha de salário de contribuição a partir de 1o de abril de 2015.

II - Aprovar a prestação de contas da Diretoria Executiva, bem como as Demonstrações 
Contábeis Consolidadas do SEBRAE PREVIDÊNCIA, do Plano SEBRAEPREV e do Plano de 
Gestão Administrativa, referentes ao exercício de 2014.

Brasília (DF), 31 de março de 2015.

Vitor roberto tioqueta
Presidente em exercício do Conselho Deliberativo

EXPEDIENTE

Analista Responsável:

Viviane Araújo

Redação, Coordenação Editorial e Produção Gráfica:

Fina Ideia Comunicação
www.finaideiacomunica.com.br

Fotos:

Instituto SEBRAE de Seguridade Social
SEPN quadra 515, Bloco C1,  Loja 32 - 1º andar

CEP 70.770-503

Brasília-DF  

Fone/Fax: (61) 3327.1226/3327.0049

www.sebraeprev.com.br

Shutterstock
www.shutterstock.com

FLIckr
www.flickr.com





Relatório Anual    2014

96

www.sebraeprevidencia.com.br


