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APRESENTAÇÃO

PREzAdO lEiTOR,

É com grande satisfação que apresentamos nosso Relatório Anual de 
atividades e resultados referentes ao ano de 2013. 

Com base em nossa filosofia de transparência, o Relatório Anual traz 
informações e dados que permitem que Participantes, ativos e assistidos, e 
demais públicos estratégicos acompanhem o que acontece com sua entidade, 
além de oferecer aos órgãos reguladores e às patrocinadoras uma panorâmica 
sobre a gestão, solidez e confiabilidade do SEBRAE PREVidÊNCiA. 

Nesta edição, o Relatório foi estruturado 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 5 editada 
pela Superintendência de Previdência Complementar – PREViC. 

• As informações institucionais, destaques do ano, dados sobre 
nossos canais de comunicação e relacionamento, além de informações 
sobre o Planejar, nosso programa de educação previdenciária.

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

BOA lEiTuRA! 
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MENSAgEM
DA DIRETORIA

MENSAgEM dO 
PATROcInADOR 
FunDADOR 

MENSAgEM dO 
cOnsElhO 
DElIbERATIvO

Prezados Participantes, Ativos e Assistidos; Patrocinadoras e leitores que 
fazem parte do universo de relacionamento do SEBRAE PREVidÊNCiA, 

Mais uma vez, temos orgulho de trazer a vocês esta edição de nosso Relatório 
Anual de informações. Neste ano, evoluindo em informação e transparência, 
alinhado às diretrizes da instrução Normativa No 5 da Superintendência de 
Previdência Complementar (PREViC), editada no final do ano passado e que 
configura uma iniciativa muito positiva para orientar o segmento em como 
podemos informar sempre mais e melhor. Afinal, transparência é fundamental 
para que as pessoas sintam conforto e segurança no que estão investindo. 

Transparência gera confiança, que gera relacionamentos duradouros. Com 
esta filosofia, fizemos de 2013 um ano de evolução. 

No final do ano passado, com aprovação do Conselho deliberativo, desenvolvemos 
e divulgamos nossa Política de Relacionamento com Participantes e demais 
stakeholders, instrumento que nos possibilita avançar na excelência de 
atendimento e no relacionamento da Entidade com seus públicos.

A Política também institucionaliza a criação de uma área de Relacionamento 
com os Participantes, ativos e assistidos, que começará a funcionar em 2014, 
no Espaço do Participante, outra importante conquista de 2013 junto com a 
mudança de sede.  O novo espaço permite não somente uma maior aproximação 
como também prestar um atendimento presencial com atenção, qualidade e 
tranquilidade, e que em breve terá profissionais exclusivamente dedicados a 
isso. Apareçam, sejam bem-vindos!

Falando em proximidade, em 2013 estivemos ainda mais juntos de nossos 
gestores do Plano, que tão bem nos representam junto aos empregados das 
Patrocinadoras, participantes ativos e potenciais em todo o Brasil. É sempre 
gratificante recebê-los nas Oficinas de gestores, bem como viabilizar a 
participação dos mesmos nos Fóruns de Economia do SEBRAE PREVidENCiA, 
possibilitando uma formação mais completa para que possam melhor atender 
aos nossos Participantes. 

E por acreditar na força dos relacionamentos, no compromisso que todos os 
profissionais que atuam no SEBRAE PREVidÊNCiA têm com a gestão dedicada, 
eficaz e segura do patrimônio dos Participantes, superamos os desafios que se 
fizeram presentes em 2013.

O Sebrae sempre investiu muito na capacitação 
empresarial dos seus clientes, e um tema 
fundamental abordado no nosso atendimento é o 
planejamento financeiro. Às vezes as pessoas não 
têm o hábito de guardar dinheiro para começar o 
negócio próprio ou não estão atentas em poupar 
para ter mais segurança e estabilidade no futuro.
 
Temos o compromisso de apontar os benefícios 
da educação financeira para quem quer 
empreender, mas também nos preocupamos 
com a melhoria da qualidade de vida e o futuro 
de nossos colaboradores. Nesse sentido, criamos 
o SEBRAEPREV, o plano de previdência privada 
para os empregados do Sebrae, que completa 
uma década em 2014. 

Ao longo desses 10 anos, o Sebrae, no papel de 
Patrocinador Fundador, deu todo o apoio necessário 
para a viabilização e sustentabilidade do SEBRAE 
PREVidÊNCiA. Fruto de uma iniciativa de um 
grupo de funcionários que buscou soluções para 
a aposentadoria, o plano cresceu, tornou-se sólido 
e tem adesão de quase 100% dos colaboradores, 
o que comprova a eficiência da acertada decisão. 

Em 2013, o Plano SEBRAEPREV ampliou 
sua atuação e permitiu perfis diferentes de 
investimentos conforme as características 
dos participantes. O Sebrae assumiu o serviço 
passado de todo o Sistema Sebrae como 
se a Entidade existisse desde a admissão do 
empregado. Foram avanços importantes na 
história do SEBRAE PREVidÊNCiA. 

O marco histórico dos 10 anos de existência 
do SEBRAEPREV nos motiva a continuar 
trabalhando para planejar um futuro melhor para 
os nossos colaboradores. 
 
luiz Barretto
Presidente do Sebrae

O SEBRAE PREVidÊNCiA atingiu a maturidade e 
se transformou em um importante instrumento 
de atração e retenção de capital humano. 
Ao longo de 10 anos, o instituto passou por 
significativos processos de evolução, que o 
levaram a um crescimento dos ativos totais na 
ordem de 7,8%, atingindo R$ 399 milhões no 
final do ano passado. A rentabilidade acumulada 
nos últimos 10 anos, de 144%, foi superior aos 
rendimentos do ibovespa (97%), da Poupança 
(92%) e da inflação medida pelo iPCA (59%).
 
Em 2013, o Conselho deliberativo tomou 
importantes decisões, como a implementação 
dos perfis de investimento, a nova modalidade 
de empréstimo – que atende um número 
maior de participantes, e a redução da taxa de 
carregamento para 2%. 
 
Por orientação do Conselho deliberativo, para 
redução de custos, o instituto se instalou na 
sede antiga do Sebrae Nacional, na 515 Norte. 
Com esta iniciativa, os custos de manutenção 
e instalações foram reduzidos em cerca de R$ 
300 mil/ano, que chega aos participantes em 
forma de rentabilidade.

Ainda em 2013, como forma de contribuir 
mais efetivamente para o constante 
aprimoramento do instituto, o Conselho 
definiu a criação de três comissões temáticas 
– Marketing e Comunicação; investimento; e 
Orçamento e Contabilidade. 
 
Tudo isso, para proporcionar maior segurança 
no planejamento do futuro aos mais de 7 mil 
participantes do Plano SEBRAEPREV.

 
josé Claudio
Presidente do Conselho deliberativo do 
SEBRAE PREVidÊNCiA
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Com a orientação e acompanhamento dedicado do Conselho deliberativo, 
em um ano de elevada volatilidade financeira e bastante difícil para a 
economia do país, mantivemos a consistência e evolução dos nossos ativos 
totais (R$ 399 milhões, crescimento de 7,8% em relação ao ano anterior), 
bem como a qualidade e segurança de nossa carteira de investimentos, que 
resultaram em indicadores finais de rentabilidade 0,6%, que se destacam 
positivamente no cenário e no segmento. 

Cumprimos com êxito o desafio de implantação dos Perfis de investimento, 
apoiando a decisão dos Participantes com ampla e completa campanha de 
comunicação e mais um portal eletrônico específico sobre o assunto. Como 
resultado, 60% optaram pelo perfil SEBRAEPREV Moderado, 30% pelo 
perfil Conservador e 10% pelo perfil Arrojado. Vivemos mais e vivemos 
um novo tempo, onde a participação proativa do Participante é vital para 
construir o futuro. Os Perfis de investimento trazem mais flexibilidade e 
autonomia para os Participantes do Plano SEBRAEPREV.

Estamos conscientes e seguros das posições assumidas nos investimentos, 
principalmente levando em consideração risco x retorno das aplicações 
no longo prazo, aliás, como demonstra nossa trajetória acumulada de 
rentabilidade de +144% em 10 anos. 

Podemos, e devemos, citar ainda outros destaques:

• Superamos os 7.100 participantes, e passamos a ter 103 assistidos. 

• A segurança e credibilidade do Plano e da Entidade, e os 
esforços dedicados de atendimento, informação e relacionamento 
conduzidos por nossos colaboradores e gestores do Plano, geraram 
mais 1.037 adesões. 

• A ampliação do programa de empréstimos para os Participantes 
com baixo volume de reserva previdenciária, uma modalidade de 
retorno interessante e de baixo risco, bem como a redução das taxas 
de juros e possibilidade de contratação de mais de uma operação por 
participante.

• Diversificando nossa carteira, passamos a investir em Fundos 
de investimento imobiliário, outra interessante alternativa para 
investidores com perfil de longo prazo.  

• Reduzimos ainda mais a taxa de carregamento, que foi de 3% para 
2% (20% do que era praticado no início do Plano, taxa de 10%). 

• Nosso custo por participante é hoje 36% inferior à média das 
entidades fechadas de previdência complementar. 

• Com a mudança de sede, tivemos uma economia anual de cerca 
de R$ 300 mil, que automaticamente reverte em rentabilidade para 
o Participante. 

• lançamos o novo portal do SEBRAE PREVidÊNCiA na internet, mais 
completo, mais amigável, mais acessível, inteiramente reformulado 
em layout e conteúdo. 

Estar próximo do Participante é saber ouvi-lo. Além dos canais de 
atendimento disponíveis e que, em conjunto, geraram quase 39 mil 
contatos conosco, muitas das iniciativas relatadas acima e no conteúdo 
deste Relatório são oriundas da análise dos resultados da Pesquisa de 
Satisfação do Participante, realizada em 2012. A segunda edição da 
Pesquisa ocorrerá no segundo semestre deste ano. 

Somos uma instituição jovem, em processo consistente e sustentável 
de capitalização. Possuímos sólidos e reconhecidos fundamentos de 
governança corporativa, que nos garantem metodologias e instrumentos 
de qualidade na gestão de investimentos e custos administrativos. 

Mais do que isso, temos um excelente relacionamento e o pleno apoio 
de nossas 30 patrocinadoras, dos Conselhos deliberativo e Fiscal e 
dos nossos gestores de Plano, sem os quais não teríamos alcançado os 
resultados aqui relatados. Temos uma equipe enxuta e extremamente 
dedicada de colaboradores. E 7.107 participantes. juntos, somos e 
fazemos o presente e o futuro de uma instituição que começou com o 
sonho de alguns empregados do Sistema SEBRAE, há 10 anos. 

Agradecemos a parceria e a confiança de todos. 

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
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RESuMO
EXEcuTIvO

SiTuAÇÃO PATRiMONiAl 

O ano de 2013 se encerrou confirmando a trajetória evolutiva da situação patrimonial do 
SEBRAE PREVidÊNCiA, com crescimento dos ativos totais de 7,8%.  Em 10 anos de atuação, 
registramos um sólido crescimento de patrimônio, superação de metas (benchmark) e outros 
significativos históricos de registros positivos nos indicadores de investimentos e de gestão. 
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A demonstração de Ativo líquido e demonstração de Mutação do Patrimônio Social do Plano 
SEBRAEPREV encontram-se ao final deste Relatório e foram aprovadas na íntegra pelo Conselho 
deliberativo da Entidade e Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e da Auditoria independente, 
conforme constam nos Anexos.

iNdiCAdORES dE MElHORES PRÁTiCAS

gESTÃO dE iNVESTiMENTOS

PERFiS dE iNVESTiMENTO

A autoavaliação dos níveis de 
aderência do SEBRAE PREVidÊNCiA 
às melhores práticas do segmento, 
conforme o guia de Melhores 
Práticas em Fundos de Pensão, da 
Superintendência de Previdência 
Complementar (PREViC) apresentou 
98,4% de conformidade (Índice 
geral de Aderência). 

A Política de investimento tem por objetivo estabelecer os princípios a serem seguidos e traçar 
as diretrizes que devem reger os investimentos dos Recursos garantidores do Patrimônio Social 
(Provisões Matemáticas e Fundos) do SEBRAE PREVidÊNCiA buscando garantir a segurança, 
liquidez e rentabilidade em vista de preservar os benefícios dos seus Participantes e Assistidos.

Anualmente, a Política de investimento é revisada, sempre considerando as características e 
especificidades dos planos de benefícios, a legislação pertinente e os cenários econômicos.

Na Política de investimento são definidos itens como a alocação estratégica, restrições de 
investimentos, 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 definida, a metodologia de gestão de 
Riscos de Mercado está contemplada na Política de investimentos. 

A necessidade de ter critérios objetivos para definir a alocação de recursos em 
renda fixa 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 à risco aplicáveis. A metodologia implica na avaliação periódica de cada 
gestor em relação à obtenção dos benchmarks, o que origina um ranqueamento 
de performance dos mesmos. Se o gestor não atingir ou ficar na última posição, a 
princípio perde uma parte do patrimônio sob gestão. Em permanecendo a situação, 
deixa de ser gestor. Em 2013, todos os gestores atingiram os benchmarks 
estipulados. 

O SEBRAE PREVidÊNCiA adota, no processo de tomada de decisão, regras para 
observância dos princípios socioambientais, conforme estabelece os Princípios 
para investimento Responsável (PRi), uma iniciativa do Programa das Nações 
unidas para o Meio Ambiente.

Em 2013, a novidade foi a introdução dos Perfis de investimento, 
possibilitando aos Participantes a escolha de três opções de perfis 
para escolher a forma de investir os recursos das contribuições 
para o Plano de benefícios. As contribuições patronais são 
automaticamente alocadas no perfil SEBRAEPREV Moderado. 

Para auxiliar os Participantes na tomada de decisão por um dos 
perfis, tanto por ocasião do lançamento como na alteração de 
opção que ele pode fazer a cada ano, desenvolvemos um portal 
específico (www.perfilinvestsebraeprev.com.br), também acessível 
pela página principal da Entidade (www.sebraeprevidencia.com.br), 
que traz informações completas sobre:

• as características de cada Perfil;
• fatores que devem ser levados em conta para a decisão;
• tipologia dos investimentos que caracterizam o mercado financeiro 
e que compõem os títulos de nossas carteiras;
• detalhamento de cada perfil e as respectivas alocações de investimento;
• tipos de risco envolvidos;
• informações sobre quando e como optar;
• além de dúvidas frequentes e um teste on line para o Participante 
conhecer melhor seu perfil de investidor, além de Cartilha explicativa.
 

Governança Investimentos Passivo
Previdenciário

Gestão de
Risco

Total

Avaliação de Aderência 
Melhores Práticas - PREVIC

87% 82%
69%

84%
98,4%

Feminino

Feminino Masculino

96Total

Feminino Masculino

96Total

Feminino Masculino

96Total

Posição: Dezembro 2013

Feminino Masculino

96

563422
36306

6828

Posição: Dezembro 2013

Feminino Masculino

96

563422
36306

6828

18%
Feminino Masculino

96Total

10% 31% 15%

1%

1,6%

3%

Não se aplica

Não atende

Atende
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TiPOS dE PERFiS(*)

CONSERVAdOR(**)

O Perfil Conservador é aquele que agrupa 
investimentos considerados de menor risco e, 
por essa razão, exclui a alocação de recursos 
em renda variável.

*Nossos Perfis de Investimentos não são estruturados 

em modalidade de ciclo de vida, que consideram as 

questões de perfil demográfico e tempo de casa; 

sendo assim, é de total liberdade do Participante Ativo 

a escolha do Perfil que melhor se adequa às suas 

características de investidor. 

**Percentuais definidos conforme a Política de 

Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA. Para conhecer mais detalhes 

sobre os limites de alocação em cada segmento consulte 

a Política de Investimento www.sebraeprevidencia.

com.br/investimentos/politicadeinvestimentos 

Alocação em Renda Variável (objetivo) - 0%

Alocação nos demais segmentos (objetivo) - 100%

MOdERAdO(**) 

É um perfil intermediário, voltado 
para os que conseguem lidar 
com uma pequena parcela de 
risco. Para isso, aceitam investir 
parte de seus recursos em renda 
variável. Neste perfil, a relação 
esperada entre risco e retorno é 
superior a do Perfil Conservador.

Alocação em Renda Variável
(objetivo) - 17,5%

Alocação nos demais segmentos
(objetivo) - 82,5%

ARROjAdO(**) 

O Perfil Arrojado destina-se ao participante com 
maior tolerância ao risco com o objetivo de 
buscar retornos mais elevados no longo prazo. 
No Perfil Arrojado, a relação entre risco e retorno 
situa-se acima da relação do Perfil SEBRAEPREV 
(Moderado). O que o diferencia do Perfil 
SEBRAEPREV (Moderado) é a maior exposição 
em renda variável.

O ano de 2013 foi marcado por elevada volatilidade nos mercados financeiros mundiais, 
especialmente no Brasil, além da reversão da tendência de queda da taxa de juros básica, a 
Selic, entre outros fatores conjunturais como o baixo crescimento do PiB, que impactaram 
negativamente a economia brasileira e seus segmentos de atividade, como um todo. 

Em função disso e da 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. 

Porém, destacamos que, em função das características do nosso Plano e universo de Participantes, 
bem como em função de uma gestão atenta com foco no acompanhamento e monitoramento dos 
investimentos, nossos resultados de rentabilidade das cotas do ano de 2013 responderam bem 
às circunstâncias e desafios que marcaram as médias de desempenho do mercado financeiro 
no ano. 

Tendo em vista o caráter de longo prazo da previdência complementar, mesmo com as rentabilidades 
negativas já ocorridas, a rentabilidade acumulada dos investimentos do Plano SEBRAEPREV é 
historicamente superior à Bolsa de Valores, Caderneta de Poupança e inflação (iPCA). 

conservador 
Moderado 
Arrojado 

-0,17%
0,57%
0,48%

-1,02%
-0,26%
-0,54%

* A rentabilidade de cada perfil é publicada, mensalmente, na página do SEBRAE 

PREVIDÊNCIA na internet (www.sebraeprevidencia.com.br).

Alocação em Renda Variável (objetivo) - 30%

Alocação nos demais segmentos (objetivo) - 70%

CENÁRiO MACROECONôMiCO E RENTABilidAdES AuFERidAS

RENTABilidAdE dOS PERFiS dE iNVESTiMENTO*
Rentabilidade

Perfil bruta líquida
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RENTABilidAdE dAS COTAS:

TOTAl dE iNVESTiMENTOS E SEgMENTOS dE APliCAÇÃO dO
PlAnO sEbRAEPREv E DO PlAnO DE GEsTãO ADMInIsTRATIvA - PGA MONTANTE dE iNVESTiMENTOS

cOM GEsTãO TERcEIRIzADA E REsPEcTIvOs GEsTOREs

2010
2011
2012

8,3%
7,3%
14,22%

0%

20%

40%
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180%

Rentabilidade

dez/13

SEBRAEPREV
144%

IBOVESPA
97%

POUPANÇA
92%

IPCA
59%

dez/12dez/11dez/10dez/09dez/08dez/07dez/06dez/05dez/04

Disponível
Renda Fixa
Renda variável
Investimentos Estruturados
Empréstimos

TOTAl

Disponível
Renda Fixa
Renda variável

TOTAl

Disponível
Renda Fixa
Renda variável
Investimentos Estruturados
Empréstimos

TOTAl

3.103.630,04  
277.744.178,14  

69.616.686,13  
0,00  

17.329.739,49  

367.794.233,80  

120.080,84  
1.648.815,76  

413.317,08  

2.182.213,68  

3.223.710,88  
279.392.993,90  
70.030.003,21  

0,00  
17.329.739,49  

369.976.447,48  

1.587.205,01  
294.064.492,95  

56.814.062,34  
16.459.049,85  
27.671.575,19  

396.596.385,34  

3.685,80  
1.979.061,14  

0,00  

1.982.746,94  

1.590.890,81  
296.043.554,09  
56.814.062,34  
16.459.049,85  
27.671.575,19  

398.579.132,28  

0,84%        
75,52%        
18,93%        

0,00%        
4,71%        

100,00%        

5,50%        
75,56%        
18,94%        

100,00%        

0,87%        
75,52%        
18,93%        
0,00%        
4,68%        

100,00%        

8,17%     
91,83%     

100,00%     

32.562.466,00     
366.016.666,28     

398.579.132,28     

0,40%        
74,15%        
14,33%        

4,15%        
6,98%        

100,00%        

0,19%        
99,81%        

0,00%        

100,00%        

0,40%        
74,27%        
14,25%        
4,13%        
6,94%        

100,00%        

PlANO SEBRAEPREV

PgA - PlANO dE gESTÃO AdMiNiSTRATiVA

TOTAl dA ENTidAdE

segmentos

segmentos

segmentos

Dezembro/12

Dezembro/12

Dezembro/12

Dezembro/13

Dezembro/13

Dezembro/13

%

%

%

%

%

%

Gestão Própria
Gestão Terceirizada
TOTAl

diSTRiBuiÇÃO POR gESTÃO

Gestão valor %
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27,28%     
23,96%     
39,05%     
1,05%     
0,88%     
1,17%     
1,74%     
0,68%     
0,86%     
1,19%     
1,21%     
0,94%     

100,00%     

15,00%
15,44%
12,72%
11,55%
0,00%
0,00%

18,19%
8,51%

14,60%
15,30%
14,92%

1 - Esta rentabilidade não reflete a remuneração dos recursos dos participantes, por ser bruta.
Possui como objetivo avaliar os investimentos da Entidade.

Obs. 1: Benchmark: termo para índice que serve como parâmetro para comparação dos investimentos.
Obs. 2: Os investimentos são efetuados por meio dos Fundos de Investimento, sendo contabilizados pelos valores de 

aquisição, variação e resgate de cotas, não possuindo, portanto, distinções entre rentabilidade bruta e líquida.

99.854.462,93     
87.703.687,89     

142.922.125,68     
3.824.936,29     
3.227.410,28     
4.282.203,24     
6.377.621,53     
2.481.006,96     
3.137.661,64     
4.344.569,59     
4.412.723,25     
3.448.257,00     

366.016.666,28     

0,23%
0,83%

-0,26%
-3,13%

-10,80%
-4,71%
18,02%
8,06%

-0,64%
0,60%
0,14%

bAncO ITAÚ 
bAncO DO bRAsIl 
bRADEscO 
bOGARI 
bTG PAcTuAl 
FRAnKlIn TEMPlETOn 
RIO bRAvO 
sul AMERIcA 
vIncI PARTnERs 
FATOR 
GÁvEA 
cREDIT suIssE 
TOTAl

Renda Fixa
Benchmark: 60%(sElIc) + 40%(IMA-b)
Renda variável
Benchmark: 100%(IbrX-100)
Investimentos Estruturados (a partir de julho/2013)
Benchmark: InPc + 5% a.a.
Empréstimos e Financiamentos
Benchmark: 100%(sElIc)
PGA - Plano de Gestão Administrativa
Plano SEBRAEPREV
Benchmark: 49,5%(SEliC) + 33%(iMA-B) + 17,5%(iBrx-100)

RECuRSOS COM gESTÃO TERCEiRizAdA (EM R$)

RENTABilidAdE dOS iNVESTiMENTOS dA ENTidAdE POR SEgMENTO ¹

Gestor de Recursos

segmentos

Informamos que, em 2013, os resultados apurados nos investimentos dos ativos do sEbRAE 
PREvIDêncIA – Instituto sebrae de seguraridade social, estão em consonância com a Política 
de Investimentos, aprovada pelo conselho da Entidade e divulgada aos participantes. A alocação 
dos ativos entre os segmentos respeita os limites de aplicação previstos na Resolução cMn 
no3792, de 24/09/2009.

valor

2013

%

2012

R$ 635,40R$ 648,12R$ 865,31

201320122011

RENTABilidAdE dE APliCAÇÃO dOS
REcuRsOs DO PlAnO, POR sEGMEnTO

A filosofia de gestão atenta e responsável de investimentos se aplica integralmente às práticas de 
gestão administrativa e isso implica no acompanhamento e cumprimento das metas estabelecidas 
no Planejamento Estratégico 2011-2014, mais especificamente em relação às metas previstas 
na diretriz de Sustentabilidade, tais como:

Atingir, em 2013, o percentual de custeio administrativo igual ou inferior a 1%:
• Meta 2012: 1,097% Realizado: 1,036%
• Meta 2013: 0,997% Realizado: 0,996%

Realizar 100% das ações com aumento de produtividade
na aplicação dos recursos financeiros:
• Receitas Administrativas (2013): 98,5% do orçado.
• despesas Administrativas (2013): 92,7% do orçado. 
• Custo Administrativo por Participante: 

O Custo Administrativo por Participante se destaca ainda mais quando
comparado às médias de:
• grupo d: Ativos (100/500 mi) – 98 Entidades – 178 Planos: R$ 851,51
• Média das Entidades Fechadas de Previdência Complementar: R$ 999,84

gESTÃO dE CuSTOS AdMiNiSTRATiVOS
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TOTAl dAS dESPESAS AdMiNiSTRATiVAS

dESPESAS 2013

gESTÃO PREVidENCiÁRiA

dESPESAS dE PESSOAl

cOnsElhOs

DIRETORIA

PEssOAl PRÓPRIO

EsTAGIÁRIOs

TREiNAMENTOS

ViAgENS E ESTAdiAS

SERViÇOS dE TERCEiROS

cOnsulTORIA ATuARIAl

cOnsulTORIA JuRÍDIcA

InFORMÁTIcA

cOnsulTORIA DE cOnTROlEs InTERnOs

AuDITORIA

OuTROs sERvIÇOs DE TERcEIROs

dESPESAS gERAiS

MATERIAl DE EXPEDIEnTE

cORREIO E FRETEs

cOMunIcAÇãO cOM PARTIcIPAnTEs

EQuIPAMEnTOs - AQuIsIÇãO E MAnuTEnÇãO

InFRAEsTRuTuRA

IMPOsTOs

RElAcIOnAMEnTO cOM MERcADO

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

cOnsulTORIA DE cOnTROlEs InTERnOs

OuTROs sERvIÇOs DE TERcEIROs

dESPESAS gERAiS

MATERIAl DE EXPEDIEnTE

cORREIO E FRETEs

cOMunIcAÇãO cOM PARTIcIPAnTEs

EQuIPAMEnTOs - AQuIsIÇãO E MAnuTEnÇãO

InFRAEsTRuTuRA

IMPOsTOs

RElAcIOnAMEnTO cOM MERcADO

2.758.449,32

1.171.764,75

78.691,82

686.748,91

391.526,02

14.798,00

36.494,43

130.910,18

656.886,24

86.034,88

82.584,82

299.256,62

45.124,08

72.856,31

71.029,53

522.279,44

10.446,53

27.516,88

92.944,66

67.466,98

62.268,02

230.698,57

30.937,80

49.825,00

190.289,28

1.725.319,28

1.021.975,71

665.157,84

356.817,87

14.796,53

98.279,96

404.097,01

75.191,40

69.988,54

186.935,53

39.803,69

32.177,85

186.170,07

9.078,23

26.005,54

9.927,99

55.625,81

54.763,86

14.869,45

15.899,19

TOTAl dAS dESPESAS AdMiNiSTRATiVAS 4.483.768,60

iNSTiTuCiONAl 

Somos o SEBRAE PREVidÊNCiA - instituto Sebrae de Seguridade Social, entidade fechada de 
previdência complementar, sem fins lucrativos, que começou a partir do sonho de um grupo de 
empregados do Sistema Sebrae em complementar os benefícios concedidos pela previdência 
social. Este sonho se consolidou e cresceu, e hoje responde pela gestão de um ativo total  
de R$ 399 milhões, com vistas a proporcionar tranquilidade e o bem-estar futuro de 7.107 
participantes e 103 assistidos. 

O Plano SEBRAEPREV congrega nossas 30 patrocinadoras: unidades que compõem o Sistema 
Sebrae localizadas em todo o país, a ABASE – Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais e 
também o SEBRAE PREVidÊNCiA.

6.386 
319 
299 
103

7.107

ATiVOS
 - PATROcInADOs:
 - AuTOPATROcInADOs: 
BENEFÍCiO PROPORCiONAl diFERidO (BPd):
ASSiSTidOS:

TOTAl dE PARTiCiPANTES

SEgMENTAÇÃO dO uNiVERSO dE PARTiCiPANTES (dEz/13)

EVOluÇÃO PATRiMôNiO (R$ MilHÕES)

EVOluÇÃO quANTidAdE PARTiCiPANTES

0 16781 266 37054 219135 303 399

2004 20082006 2010 20122005 20092007 2011 2013

8000

2000

4000

500

1000

0

2004 2012201120102008 2009200720062005 2013

3272

520

3398
3731

4077 4594 5190 5851 6408
7107
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PRiNCÍPiOS ORgANizACiONAiS

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

Estes são os atributos que personificam a atuação do SEBRAE PREVidÊNCiA para nossos 
Participantes, conforme frequência de menções espontâneas na Pesquisa de Satisfação do 
Participante realizada em 2012. Ainda de acordo com a mesma pesquisa:

• 91,3% dos participantes da pesquisa demonstraram concordância com o Plano SEBRAEPREV
• 98,8% concordam que recomendariam o Plano para um novo empregado do SEBRAE

ATIVOS PATROCINADOS

Feminino Masculino

6.386 

4 

70 

574 

1.349 

1.969 

2.042 

378 154

224

790 

1.252 
855 

1.114 

332 

242 

635 

714 

52 

18
4

2.822 

3.564 

Até 24 Anos

Entre 25 e 34

Entre 35 e 44

Entre 45 e 54

Entre 55 e 64

Entre 65 e 74

Acima de 75

Total

Posição: Dezembro 2013
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AUTOPATROCINADOS

Feminino Masculino

319

0

6

57

86

96

71

31

2

32

39
41

55

30

27

42

44

6

152

167

Até 24 Anos

Entre 25 e 34

Entre 35 e 44

Entre 45 e 54

Entre 55 e 64

Entre 65 e 74

Acima de 75

Total

Posição: Dezembro 2013

BPD

Feminino Masculino

299

1

2

24

52

83

116

215

16

54

62
41

42

8

16

27

25

2

1

135

164

Até 24 Anos

Entre 25 e 34

Entre 35 e 44

Entre 45 e 54

Entre 55 e 64

Entre 65 e 74

Acima de 75

Total

Posição: Dezembro 2013

ASSISTIDOS(Aposentadorias Antecipada, Normal e Invalidez)
Posição: Dezembro 2013

Feminino Masculino

103

3

58

0

0

36

22

3933

6
3

2
2

1

74

29

Até 24 Anos

Entre 25 e 34

Entre 35 e 44

Entre 45 e 54

Entre 55 e 64

Entre 65 e 74

Acima de 75

Total

1

A filosofia, práticas e instrumentos de governança Corporativa são elementos atuantes e 
consistentes na gestão do SEBRAE PREVidÊNCiA. Com o objetivo de garantir o crescimento 
sustentável das organizações, governança Corporativa se traduz em instâncias, normas e práticas 
de prestação de contas que objetivam tornar a gestão mais transparente aos Participantes, 
Patrocinadoras, colaboradores e demais públicos mapeados como de interesse para a consecução 
dos objetivos do instituto. 

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

Conheça algumas das nossas principais instâncias de governança Corporativa:

*conheça todos os detalhes em
http://sebraeprevidencia.com.br/wp-content/uploads/2013/11/GoverCorp.pdf

gOVERNANÇA  quE SuSTENTA A ESTRATÉgiA 
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GOVERNANÇA

ASSEMBLEIA DE PATROCINADORES

COMISSÕES
TEMÁTICAS

DIRETORIA EXECUTIVA

PLANO
SEBRAEPREV

Comissão de
Investimentos

CONSELHO
DELIBERATIVO

CONSELHO
FISCAL

ASSEMBLÉIA
PATROCINADORES

ASSEMBLÉIA
PATROCINADORES

PATROCINADOR
FUNDADOR

PARTICIPANTES PARTICIPANTES

GESTORES DO PLANO

Comissão de Planejamento
e Orçamento

Comissão de Marketing
e Comunicação

ASSEMBlEiA gERAl

As Patrocinadoras com convênio de adesão 
firmado com o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
reúnem-se em Assembleia de Patrocinadores, 
competindo-lhes eleger metade dos 
membros do conselho Deliberativo (sendo 
um pelo Patrocinador Fundador) e metade 
dos membros do conselho Fiscal e seus 
respectivos suplentes.

CONSElHO dEliBERATiVO

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

CONSElHO FiSCAl

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização 
da gestão do sEbRAE PREvIDêncIA, sendo 
composto por quatro membros efetivos e seus 
respectivos suplentes, todos eleitos pelas 
Patrocinadoras dentre os Participantes dos 
planos de benefícios.

diRETORiA ExECuTiVA

A Diretoria Executiva é o órgão de administração 
geral do sEbRAE PREvIDêncIA, cabendo-lhe 
cumprir as deliberações do conselho Deliberativo. 
É composta por três membros.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
E MODELO DE GESTÃO

Ó
rg

ão
s 

Es
ta

tu
tá

rio
s

M
ac

ro
pr

oc
es

so
s

CONSELHO
DELIBERATIVO

PRESIDÊNCIA

CONSELHO
FISCAL

AUDITORIA
INDEPENDENTE

DIRETORIA DE
SEGURIDADE

DIRETORIA DE ADM
E INVESTIMENTO

• 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 de 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

• Gestão de Fornecedores

• Gestão do Orçamento
  Institucional

• Gestão de Auditoria

Conselheiros, diretoria Executiva, equipe técnica e os gestores de Plano dedicam-se e trabalham 
em conjunto para cumprir nossas diretrizes estratégicas:

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, é subsidiado 
pelo Planejamento Estratégico quadrienal, disponível na íntegra no portal do instituto na internet
(www.sebraeprevidencia.com.br/sebraeprevidencia/documentosinstitucionais/planejamentoestrategico).

• 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

ESTRATÉgiA EM AÇÃO

SuSTENTABilidAdE gESTÃO dE 
RElACiONAMENTOS

dESENVOlViMENTO 
ORgANizACiONAl
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O planejamento estratégico 2011-2014 foi elaborado para apoiar o cumprimento das diretrizes 
estabelecidas pelo SEBRAE PREVidÊNCiA, tornando-se importante instrumento para a gestão 
de negócios e das pessoas neste período. 

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. 

Para que as realizações do planejamento estratégico sejam exitosas, a Entidade realiza o 
monitoramento trimestral dos resultados, expressos em diversos indicadores, apresentados nas 
reuniões do Conselho deliberativo e alguns deles também presentes no Resumo deste Relatório.

Presidente
 Vice-Presidente

 
 

Presidente
 Vice-Presidente

 
 

Suplentes

José claudio silva dos santos
vitor Roberto Tioqueta
Maria Eulália Franco
nelson luiz Gomes vieira da Rocha
Airton Gonçalves Junior
Manoel Antonio vieira Alexandre 
José Paulo de A. cunha
clarice Maria veras batista

José Ricardo Mendes Guedes
Afonso Maria Rocha
Ricardo Jorge castro Madruga
luiz henrique M. barreto
Jorge c. Fernandez Rincon
hélio cadore
Elizandra litaiff leonardo
André luis da silva Dantas

Antonio carlos campos
David hulak
leide Garcia novaes Katayama
Paulo Eduardo s. de Arruda
Tereza Fátima de Arruda Krauz
Miguel carlos da silva
sérgio Fernandes cardoso
José Roberval c. da silva Gomes

CONSElHEiROS, EquiPE TÉCNiCA E gESTORES

CONSElHO dEliBERATiVO

CONSElHO FiSCAl

Suplentes

Edjair de siqueira Alves
Diretor-Presidente 

George Alberto c. G. Mota
Diretor de Adm e Investimento

nilton cesar da silva
Diretor de seguridade

Arthus benazio
Dilaine Andrade
luciana cristina braga
luciana Ribeiro
Maria catarina Marçal
Maurício carvalho
vanessa leal
victor Moreira
viviane Araújo
Taiana soares - Estagiária
leandro Muniz - Estagiário

diRETORiA ExECuTiVA EquiPE TÉCNiCA
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gESTORES dO PlANO SEBRAEPREV (dEz/13)

Ab  (Abase)                              

Elsa Maria de Melo
blenda Agnes nascimento belo

Ac                                

livia nunes de Freitas Maia
Fabio silva de Oliveira

Al                                

Eliane Miranda  Gonçalves 
lavínia Peixoto barros navarro

AM                               

Marcelo José de souza
Elizandra litaiff leonardo

AP                                

Eusvaldo de loureiro Pimentel
Eliel de Paula Dias

bA                                

Francisco Jose c. b. neto
Ana Paula sampaio barretto

cE                                

José Armistrong Martins cunha
Francisca Emanuela F. Pessoa

nA (sEbRAE nacional)                             

Gilberto Guimarães da silva
sérgio José s. Figliero

PA                                 

Fabricia siqueira correa
José carlos da silva Monteiro

Pb                                  

Eduardo colaço de sousa
Maria de Jesus verissímo leite

PE                                   

virginia siqueira nogueira nunes
veronica Maria campos G.da silva

PI                                    

valéria Moraes de sousa Ribeiro
Eva Pereira de Moura

PR                                   

Alba silva Anastácio soares
Renata Fonseca

RJ                                   

Márcia bontorim
Rute lima

Rn                                   

Ana cristina coelho Pinheiro

DF                                   

Abadia luiz de sousa
Roberta labanca Oliveira Marques

Es                                   

Aline Ferreira da silva M. Gomes
Rowena Ribeiro cavatti

GO                                  

Gilka de Freitas
Edna Maria da silva Martins uto 
carmen neiva carvalho Gondim

MA                                 

cleonilce costa santos
Maria José costa Dias Diniz

MG                                 

Maurício Martins da Paixão
cristina vasconcelos Mesquita

Ms                                 

Adriana Maria Mattas campos
Estela Ferreira Marques

MT                                 

suleima M. coelho
zoca Farias da costa

Maria lúcia carvalho

RO                                     

Deise Mara Rosa de lima
carlos Alberto Machado de França

RR                                      

Maria de Jesus de sousa Oliveira
Elsie Maria Gorete nascimento da silva
noelea da silva sousa

Rs                                      

luiz Ávila
luciano Amaral Ramos

sc                                       

Eliane da Rosa Figueira costa
suleima M. coelho

sE                                       

Marleide santos de Oliveira
Erathosthenes  Menezes Junior

sP                                       

Isaíra Rosiene beserra batista 
Patricia silva borba

TO                                      

Walbenia lemos da s. Torres
Joseane Rodrigues leite
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dESTAquES
DO AnO

A partir de 2013, com a 
implantação dos Perfis 
de investimento, os 
Participantes agora podem 
participar ativamente da 
escolha de alocação dos 
recursos oriundos das suas 
contribuições. isso significa 
mais flexibilidade e autonomia 
para que possam constituir 
ou manter a sua reserva para 
aposentadoria levando em consideração 
fatores como momento atual de vida, objetivos de longo 
prazo, expectativa de retorno financeiro e perfil pessoal de 
investidor (nível de tolerância a riscos e capacidade de lidar com 
as oscilações do mercado financeiro). 

A implantação de perfis de investimentos foi incluída na alteração 
do Regulamento do Plano SEBRAEPREV, aprovada pela PREViC, em 
fevereiro de 2010. No entanto, por orientação estratégica do Conselho 
deliberativo, a implementação ocorreu em junho de 2013, haja vista 
a necessidade de divulgação de um programa de educação financeira 
e previdenciária que permitisse ao SEBRAE PREVidÊNCiA orientar e 
esclarecer os Participantes sobre a importância desta iniciativa. 

Nesse sentido, ao longo de 2013, o programa Planejar deu ênfase a 
uma ampla campanha informativa sobre os perfis de investimento. 

O alto dinamismo, crescente sofisticação e 
a característica de volatilidade do mercado 
financeiro mundial fazem com que tenhamos 
o constante desafio de utilizar estratégias 
que privilegiem o longo prazo, maximizem a 
rentabilidade das carteiras de investimentos, 
minimizando o risco do portfólio, sempre 
condicionadas ao binômio risco-retorno. 

Conforme previsto na Política de investimentos* 
aprovada pelo Conselho deliberativo, e 
assessorados por consultoria especializada, 
passamos a investir em Fundos imobiliários 
– fundos que investem em empreendimentos 
imobiliários geradores de renda futura como 
edifícios comerciais, shopping centers, 
hospitais, entre outros similares. 

As aplicações do SEBRAE PREVidÊNCiA nesta 
modalidade são feitas mediante processo 
de seleção de gestores e de identificação 
da forma de aplicação, a partir de dados de 
mercado disponibilizados pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiros e de Capitais - ANBiMA. 

*disponível em:
www.sebraeprevidencia.com.br/investimentos

Em 2013, o Conselho deliberativo aprovou uma 
nova modalidade que permite ao Participante solicitar 
até quatro salários de contribuição, com taxa de 
1,2% + iPCA ao mês e prazo de até 72 meses. 
Também foi autorizada a contratação de mais de 
uma operação por Participante, o que possibilitou a 
redução dos encargos nos casos de renovação. 

As medidas tornaram a carteira de empréstimos 
uma modalidade relevante para o portfólio de 
investimentos do Plano, ao aliar baixo risco e 
melhor rentabilidade:

• crescimento de 59%
• Rentabilidade de 1,39% ao mês e 18,02% no ano. 
• 6,9% de participação na carteira de investimentos. 

Conheça as 
principais realizações 

do ano de 2013, 
alinhados ao 

cumprimento das 
diretrizes previstas 

no Planejamento 
Estratégico

2011-2014. 

• Hotsite perfilinvestsebraeprev.com.br
• 1 oficina de gestores
• 4 vídeos explicativos
• 18 comunicados em e-mail marketing

• Cartilha
• 2 videoconferências
• 4 palestras
• Facebook

AMPliAÇÃO dO PROgRAMA dE 
EMPRÉSTiMOS E REduÇÃO dA TAxA dE juROS
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Em março de 2013 o SEBRAE PREVidÊNCiA 
passou a ocupar novas e amplas instalações. Por 
meio de um instrumento Particular de Contrato 
de Comodato Não Oneroso de Bem imóvel, o 
Patrocinador Fundador, SEBRAE Nacional, cedeu 
metade do 1º andar da antiga sede, situada na 515 
Norte, equivalente a 540 m2. 

Com esta iniciativa e apoio constante do Fundador, nossos 
custos de manutenção e instalações foram reduzidos em 
cerca de R$ 300 mil/ano. Economia em custos operacionais, 
com ganho de qualidade, que se reflete nos resultados e chega 
aos Participantes em forma de rentabilidade.

Mais uma vantagem da mudança de sede é que ficamos mais próximos dos 
Participantes devido à proximidade com a universidade Corporativa 

SEBRAE (que funciona no mesmo endereço) e possibilita que 
Participantes de todo Brasil aproveitem a presença no local para 

ter um atendimento presencial. Por isso criamos, em 2013, o 
Espaço do Participante, duas salas exclusivas, confortáveis 

e equipadas para prestar atendimento personalizado, 
aconchegante e com ainda mais qualidade. 

A elaboração da Política de Relacionamento e sua 
aprovação pelo Conselho deliberativo foi um marco 
na nova estratégia de atendimento aos Participantes 
e demais públicos estratégicos do instituto. Seu 
conteúdo estabelece diretrizes e normatiza as melhores 
práticas de atendimento, buscando aumentar o grau de 
satisfação e proporcionar relacionamentos duradouros. 
É um instrumento fundamental para nortear 
a evolução do instituto da qualidade do 
atendimento para uma condição efetiva e 
mais abrangente de Relacionamento com 
os Participantes. 

A partir dessas novas diretrizes foi 
desenvolvido um projeto para criação 
da Área de Relacionamento com 
instrumentos e metodologias para atuar 
frente aos desafios contemporâneos 
e que reflitam a transparência e o 
comprometimento do instituto em 
prestar um atendimento de excelência, 
pondo em prática na sua plenitude  
nossa missão, visão e valores.

*disponível em:
www.sebraeprevidencia.com.br/
sebraeprevidencia/
documentos institucionais
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O portal do SEBRAE PREVidÊNCiA na internet foi inteiramente reformulado: 
com nova e atrativa identidade visual e conteúdo melhor distribuído e mais 
interativo, os Participantes podem navegar com facilidade e encontrar 
todas as informações relevantes sobre o instituto e o Plano SEBRAEPREV, 
além de notícias atualizadas sobre a Entidade, o segmento de previdência 
complementar e conteúdo sobre educação financeira e previdenciária. O site 
traz novas funcionalidades e se configura em um canal que possibilita ao 
Participante acompanhar o seu plano, fazer simulações, esclarescer dúvidas 
e receber orientações. 

Também foi implementado um importante canal de interação entre os 
colaboradores do instituto com toda documentação gerada internamente, 
incluindo normativos, processos e relatórios, além de um chat (a extensão 
dessa tecnologia para os gestores do Plano e Conselheiros encontra-se em 
desenvolvimento). 

Em 2013, 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. 

Foram realizadas duas edições, com mais de 120 participantes, uma em 
maio, com a presença da jornalista e especialista em finanças pessoais e 
previdência, Mara luquet, e outra em outubro com a participação do ex-
presidente do Banco Central, gustavo Franco.
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RElACiONAMENTO NO
cEnTRO DA EsTRATÉGIA

O Relacionamento está no centro da estratégia do SEBRAE PREVidÊNCiA. gestão de 
Relacionamentos é, juntamente com Sustentabilidade e desenvolvimento Organizacional, 
uma das diretrizes do instituto contempladas no planejamento estratégico 2011-2014. 

A Política de Relacionamento, lançada em 2013, estabelece diretrizes e normatiza 
a prática do atendimento aos públicos estratégicos da instituição, visando aumentar a 
satisfação e estabelecer vínculos duradouros. Ela traduz a forma como atuamos, refletindo 
a transparência, o comprometimento com nossos públicos e o com nossos princípios 
organizacionais (Missão, Visão e Valores).  

Como consequência da evolução de Atendimento para Relacionamento com o Participante, a 
Política regulamentou a criação da Área de Relacionamento do SEBRAE PREVidÊNCiA, que 
começará a operar em 2014, com espaço, sistemas, metodologias e dois profissionais exclusivos 
para as funções de Relacionamento com Participante. Para isso, investimos na expansão do 
quadro, contemplando mais um colaborador, e na capacitação da equipe, com treinamentos 
técnicos e comportamentais, preparando nossos profissionais para os novos desafios. 

MAPEAMENTO DAS
PARTES INTERESSADAS

PATROCINADORAS

CONSELHOS

PREVIC
COLABORADORES

GESTORES

ASSETS

FUNDOS

Alta Interferência

PARTICIPANTES

JURÍDICO

FORNCEDORES

IBA

IMPRENSA

ASSOCIAÇÕES

Baixa Interferência

ABRAPP

Média Interferência

SPPC

Legenda

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 profissionais 
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 72,90% dos Participantes que responderam à Pesquisa de Satisfação 2012 
concordam que os gestores do Plano são acessíveis e atendem com eficiência às necessidades 
de informação e orientação sobre o Plano SEBRAEPREV. 

Para cativar o Participante e atendê-lo com eficiência e qualidade, disponibilizamos vários canais 
de atendimento, adequando-os às características e necessidades da Entidade.

gESTORES dO PlANO SEBRAEPREV

CANAiS dE ATENdiMENTO

MODELO DE
ATENDIMENTO

www.sebraeprev.com.br

Mídias Sociais
Acesso
Restrito

Informações
Gerais

Fale
Conosco

Presencial

Telefônico

Gestores

Atendimentos presenciais
Atendimento telefônico
Atendimento eletrônico

TOTAl

304 
14.901  

 23.703 
        

38.908 

canal de atendimento 2013
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CORRESPONdÊNCiA

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

ElETRôNiCO

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

PRESENCiAl 

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

TElEFôNiCO

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

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

Atendimento corporativo - prestado diretamente aos 
profissionais de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas 
das patrocinadoras e instituidoras para formação de 
multiplicadores e esclarecimento de dúvidas sobre os 
produtos e serviços oferecidos pela Entidade e, quando 
necessário, extensivo também aos participantes.

Atendimento a órgãos de classe/associação de participantes 
– esclarece e dá suporte a informações sobre produtos 
e serviços.

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

• No âmbito interno, as estratégias e ações de comunicação visam criar e consolidar 
mecanismos que promovam a interação entre dirigentes, gerentes e empregados, 
além de conscientizar sobre os fatores e comportamentos que zelam pela reputação 
da Entidade. 

• No âmbito externo, as ações têm como objetivo proporcionar aos Participantes 
– Ativos e Assistidos, dirigentes das Patrocinadoras, membros dos Conselhos 
deliberativo e Fiscal, governo e demais públicos de interesse mapeados em nossa 
matriz – condições de acompanhar, com transparência e equidade, a gestão da 
Entidade e seu Plano. 

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

RElACiONAMENTO TAMBÉM É COMuNiCAÇÃO

Portais

Atendimento
TelefônicoFale

Conosco

Gestores

Intranet e Mural
das Patrocinadoras

Publicações

Redes
Sociais

COMUNICAÇÃO
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FACEBOOk – aproxima a Entidade dos seus públicos e contribui para 
compartilhar as ações do Planejar e do SEBRAE PREVIDÊNCIA. O perfil 
da Entidade no Facebook encerrou 2013 com 2.705 “amigos”. 

iNFORME SEBRAEPREV – informativo eletrônico mensal, enviado para 
os Participantes, Assistidos e para as Patrocinadoras do Plano. Entre os 
assuntos de destaque do ano estão “dicas de economia”, “novo perfil de 
investimento”, “alteração do percentual de contribuição”. uma edição 
especial, no mês de julho, trouxe esclarecimentos sobre a “rentabilidade 
das cotas do Plano sEbRAEPREv”, trazendo informação estratégica para 
a tomada de decisão sobre o plano, num cenário econômico instável no 
curto prazo. 

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. 

NOVO PORTAl E iNTRANET – os canais eletrônicos foram reformulados 
em 2013, 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. 

SEBRAEPREV NOTÍCiAS – traz informação de qualidade para os 
Participantes e Assistidos do Plano sEbRAEPREv. Informativo impresso, 
contou com duas edições em 2013. 

PROgRAMA PlANEjAR: O 
cOMPROMIssO DE EDucAR

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária SEBRAE PREVidÊNCiA – Planejar – 
estruturado para subsidiar as três diretrizes do nosso Planejamento Estratégico, teve sua edição 
de 2013 aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREViC), pelo 
terceiro ano consecutivo. A aprovação torna dispensável o encaminhamento por meio impresso 
do Relatório Anual de informações aos Participantes e Assistidos.  

O Programa conta com 25 ações, avaliadas de acordo com indicadores que orientam sua 
continuidade e garantem sua eficácia. Para o planejamento e a implementação das ações foram 
considerados os resultados da Pesquisa de Satisfação dos Participantes, realizada em 2012.

PlANEjAR

O Planejar foi apresentado no VIII Seminário de Educação Previdenciária, 
a convite da Superintendência de Previdência Complementar (PREVIC), 
reconhecendo o Programa como um dos benchmarks para o segmento. 

Os conteúdos e informações na íntegra sobre todas as ações do Planejar estão disponíveis em  
www.planejar-sebraeprev.com.br.
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OBjETiVOS 

• informar e conscientizar os empregados do Sistema SEBRAE 
acerca de seus direitos e deveres em relação à previdência 
complementar.

• incluir a educação financeira e previdenciária na vida dos 
empregados do Sistema SEBRAE.

• Aumentar o índice de adesão ao Plano SEBRAEPREV para 
95% até 2014.

• Oferecer subsídios para uma transição consciente do estágio 
de trabalho para o pós-trabalho, ao mesmo tempo em que 
orienta quanto ao tempo livre, possibilitando a estruturação 
de um novo projeto de vida.

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. 

O SEBRAE PREVidÊNCiA realiza campanhas junto aos empregados das 
Patrocinadoras para estimular novas adesões ao Plano SEBRAEPREV, 
informando sobre as características do Plano e o impacto no futuro das pessoas. 

Em 2013, foram realizadas cinco campanhas em patrocinadoras: Acre, 
Amapá, Amazonas, São Paulo e Tocantins.  

Em conjunto com o atendimento feito pelo instituto e pelos gestores 
do Plano, encerramos o ano com 1.037 novos participantes (nível de 
adesão de 92%).
 

CAMPANHAS dE AdESÃO

OFiCiNAS dE gESTORES

Capacita os gestores para atuarem 
como multiplicadores junto aos 
empregados das Patrocinadoras.  
Realizamos duas Oficinas em 2013, com  
a participação de 60 gestores de Plano.

• junho – Vi Oficina de gestores de Plano 
SEBRAEPREV - Perfis de investimento do Plano 
SEBRAEPREV

• Outubro – Vii Oficina de gestores de Plano SEBRAEPREV 
- Relacionamento com os Participantes e Comunicação: 
transparência e coerência. 

Avaliação do treinamento
em sua totalidade

20%
BOM

80%
ÓTIMO

Conhecimento sobre o
tema após a VI Oficina

25%
MÉDIO

75%
TOTAL

Avaliação da Oficina
na sua totalidade

35%
BOM

59%
ÓTIMO

6%
REGULAR

Conhecimento do
tema após a VII Oficina

20%
MÉDIO

80%
ÓTIMO
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Ações  destinadas a não participantes, Participantes e familiares. 
Por meio delas, a Entidade contribui para promover um estilo de vida 
financeira saudável, com redução do endividamento, adoção de hábitos 
de consumo consciente, crédito responsável e melhor uso do dinheiro. 

Em 2013 foram realizadas 4 palestras de educação financeira com 
consultor contratado no mercado e 9 palestras realizadas pela equipe do 
SEBRAE PREVidÊNCiA, focadas no Sistema Previdenciário e no Plano 
SEBRAEPREV. Ao todo, foram realizadas 13 palestras, superando a meta 
estipulada para o ano (9). 

duas destas palestras foram patrocinadas pelo Banco do Brasil, como 
reconhecimento à contribuição do Planejar para a geração de cultura 
de educação financeira e previdenciária no país. Além disso, o Banco 
patrocinou 33 consultorias financeiras individuais (realizadas no Amapá e 
no Amazonas) que têm como objetivo informar e orientar os Participantes 
quanto à organização de suas finanças pessoais.

PAlESTRAS dE EduCAÇÃO FiNANCEiRA E PREVidENCiÁRiA CERTiFiCAÇÃO PREVidENCiÁRiA

AÇÕES ESPECiAiS EM dATAS COMEMORATiVAS

As ações voltadas para a formação, qualificação e treinamento da diretoria Executiva, 
Conselho deliberativo e Fiscal proporcionaram que chegássemos ao final de 2013 
com 100% da meta de Certificação prevista na Resolução CMN 3.792/09. 

As datas comemorativas são utilizadas estrategicamente para criar ações 
diferenciadas para reforçar a imagem do SEBRAE PREVidÊNCiA e ainda evidenciar, 
de forma lúdica, o tema de educação financeira e previdenciária entre os Assistidos, 
articipantes e não participantes. A Entidade tem como meta a realização de três 
destas ações ao ano. Em 2013, foram realizadas quatro, excedendo a meta.
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• dia do Aposentado – concurso cultural com o tema “SEBRAE 
PREVidÊNCiA 10 anos, eu faço parte desta história” promove 
interação e troca de experiência com os assistidos do plano. Contou 
com a participação de oito assistidos com 600 curtidas no Facebook.
• dia internacional da Mulher – concurso cultural traz os temas previdência 
e orçamento para o futuro e promove uma reflexão sobre o assunto. 
O tema de 2013 foi “Como eu comando meu futuro”. Contou com a 
participação de 37 mulheres.

• dia dos Pais – concurso cultural traz o futuro dos filhos para o presente. 
A inovação está na utilização do Facebook para a postagem de frases 
que refletem o tema “Eu e o futuro do meu filho” e ainda para a votação 
aberta das melhores. Foram recebidas 14 frases e 523 “curtidas”.

• dia das Crianças – concurso cultural ressalta o tema de educação 
financeira e previdenciária para crianças de até 12 anos; 19 participaram 
do concurso, com oito mil votos. A Entidade também participou do 
“Empreendedor do Futuro”, promovido pelo SEBRAE Nacional, com 
sorteio de livros infantis abordando o tema Educação Financeira.

CuRSO dE FORMAÇÃO dE gESTORES

CARTilHA dE EduCAÇÃO PREVidENCiÁRiA

PORTAl dE EduCAÇÃO FiNANCEiRA E PREVidENCiÁRiA 

Realizado no ingresso de novos gestores do Plano. Tem como objetivo 
capacitá-los sobre o regulamento do Plano, as rotinas entre a Entidade e as 
Patrocinadoras, e temas diretamente ligados à excelência do atendimento. 

Em 2013, foram realizados três cursos de formação de gestores de 
Plano. Na ocasião, os profissionais foram certificados. 

Além das ações do Planejar desenvolvidas e realizadas 
especificamente em 2013, conforme detalhadas acima, 
algumas outras iniciativas contínuas também são destaque:
 
lançada no final de 2012, colabora para a disseminação 
de conhecimentos básicos sobre a previdência social 
e previdência complementar e apresenta as principais 
características de um plano de previdência complementar, as 
diferenças entre os planos abertos e fechados, bem como o 
funcionamento do SEBRAE PREVidÊNCiA, a legislação e as 
normas que regem os fundos de pensão.

A Cartilha contabilizou 5.670 acessos e 1.187 downloads, 
desde seu lançamento. 

Tem como objetivo organizar e divulgar em um único espaço todas as 
ações realizadas dentro do Planejar.  Objetivando a acessibilidade e 
integração de acesso às informações, o portal Planejar está em fase de 
migração para o portal institucional.

desde o lançamento, em junho de 2012, até dezembro de 2013, foram 
14.745 acessos. 

(http://planejar-sebraeprev.com.br)
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dEMONSTRATiVOS FiNANCEiROS
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BAlANÇO PATRiMONiAl
EM DEzEMbRO/2013 
Valores Expressos em R$ mil

SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl

Ativo

diSPONÍVEl

REAlizÁVEl
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimento
Empréstimos

PERMANENTE
Imobilizado
Intangível
Diferido

ExigÍVEl OPERACiONAl
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos

PATRiMôNiO SOCiAl
Patrimônio de cobertura do Plano

Provisões Matemáticas
benefícios concedidos
benefícios a conceder

Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos

1.591  

397.345  
305  

51  
396.989  

3.300  
366.017  

27.672  

75  
69  

6  
0  

1.242  
523  
392  
327  

397.769  
355.615  
355.615  

39.341  
316.274  

42.154  
40.437  

1.717  

3.224  

366.880  
70  
57  

366.753  
0  

349.423  
17.330  

100  
76  

8  
16  

1.203  
733  
354  
116  

369.001  
322.125  
322.125  

36.449  
285.676  

46.876  
44.891  

1.985  

Passivo2013 20132012 2012

TOTAl dO ATiVO TOTAl dO PASSiVO399.011  399.011  370.204  370.204  
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dEMONSTRAÇÃO dA MuTAÇÃO
DO PATRIMÔnIO sOcIAl
Valores Expressos em R$ mil

dEMONSTRAÇÃO dA MuTAÇÃO DO 
ATIvO lÍQuIDO POR PlAnO
DE bEnEFÍcIOs 
Valores Expressos em R$ mil     

SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl
SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl
PlANO: SEBRAEPREV

DEscRIÇãO DEscRIÇãO 

A) Patrimônio Social - início do exercício

1. Adições
contribuições Previdenciais
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
Receitas Administrativas
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa
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

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3)

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 - final do exercício (A+3)

C) Fundos não previdenciais
Fundos Administrativos

(+)
(+)
(+)
(+)

(-)

(-)

(+/-)
(+/-)
(+/-)

(+)
(+)

(-)
(-)
(-)

(+/-)
(+/-)

(+/-)

369.001   

48.234   
43.973   

0   
4.261   

0   
-19.466   
-14.072   

-865   
-4.516   

-13   
28.768   
33.490   
-4.454   

-268
   

397.769   

367.016  

44.991  
44.991  

0  
-15.955  
-14.072  

-865  
-1.018  

29.036  
33.490  
-4.454  

396.052  

1.717  
1.717  

300.655  

85.337   
36.779  
44.210  
4.076  

272  
-16.991   
-12.975  

0  
-4.016  

0  
68.346   
67.555  

459  
332  

369.001   

299.002  

81.953  
37.743  
44.210  

-13.939  
-12.975  

0  
-964  

68.014  
67.555  

459  

367.016  

1.985  
1.985  

22,73%  

-43,48%  
19,56%  

0,00%  
4,54%  
0,00%  

14,57%  
8,45%  
0,00%  

12,45%  
0,00%  

-57,91%  
-50,43%  

-1070,37%  
-180,72%  

7,80%  

22,75%  

-45,10%  
19,20%  

-100,00%  
14,46%  

8,45%  
100,00%  

5,60%  
-57,31%  
-50,43%  

-1070,37%  

7,91%  

-13,50%  
-13,50%  

2013 20132012 2012variação
(%)

variação
(%)
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dEMONSTRAÇÃO dO PlANO
DE GEsTãO ADMInIsTRATIvA
(cOnsOlIDADA)
Valores Expressos em R$ mil

dEMONSTRAÇÃO dO PlANO
DE GEsTãO ADMInIsTRATIvA
POR PlAnO DE bEnEFÍcIOs
Valores Expressos em R$ mil

SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl

SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl
PlANO: SEBRAEPREV

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

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

3. Resultado Negativo dos investimentos
4. Sobra/insuficiência da gestão Administrativa (1-2-3)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

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

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior

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 Específicas 
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 Específicas
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
3. Resultado Negativo dos investimentos
4. Sobra/insuficiência da gestão Administrativa (1-2-3)
5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

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

1.985  

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  

-268  
-268  

1.717  

1.985  

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  

-1.725  
0  

-1.725  
-1.022  

-15  
-98  

-404  
-186  
-32  
-13  

-268  
-268

  
1.717  

1.653  

4.349  
4.349  

964  
2.845  

233  
273  
34  

-4.017  
-2.387  

-993  
-29  

-108  
-693  
-454  
-51  
-59  

-1.630  
-999  
-19  
-95  

-344  
-173  

0  
0  

332  
332  

1.985  

1.653  

4.349  
4.349  

964  
2.845  

233  
273  

34  
-4.017  
-2.387  

0  
-2.387  

-993  
-29  

-108  
-693  
-454  

-51  
-59  

-1.630  
0  

-1.630  
-999  

-19  
-95  

-344  
-173  

0  
0  

332  
332

  
1.985  

20,08%  

-2,02%  
-2,02%  

8,92%  
2,92%  

12,88%  
-100,00%  
-41,18%  
12,42%  
15,58%  
18,03%  
27,59%  
21,30%  
-5,19%  
14,98%  
-1,96%  

222,03%  
5,83%  
2,30%  

-21,05%  
3,16%  

17,44%  
7,51%  

0,00%  
0,00%  

-180,72%  
-180,72%  

-13,50%  

20,08%

-2,02%  
-2,02%  

8,92%  
2,92%  

12,88%  
-100,00%  

0,00%  
12,42%  
15,58%  
0,00%  

15,58%  
18,03%  
27,59%  
21,30%  
-5,19%  
14,98%  
-1,96%  

222,03%  
5,83%  
0,00%  
5,83%  
2,30%  

-21,05%  
3,16%  

17,44%  
7,51%  

0,00%  
0,00%  

-180,72%  
-180,72%

  
417,17%  

2013

2013

2012

2012

variação
(%)

variação
(%)
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dEMONSTRAÇÃO dO ATiVO
lÍQuIDO POR PlAnO DE bEnEFÍcIOs 
Valores Expressos em R$ mil

dEMONSTRAÇÃO dAS PROViSÕES 
TÉcnIcAs DO PlAnO DE bEnEFÍcIOs
Valores Expressos em R$ mil     

SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl
PlANO: SEBRAEPREV

SEBRAE PREVidÊNCiA iNSTiTuTO SEBRAE dE SEguRidAdE SOCiAl
PlANO: SEBRAEPREV

DEscRIÇãO DEscRIÇãO 

1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento

créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimentos
Empréstimos

Permanente

2. Obrigações
Operacional

3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos

4. Resultados a Realizar

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

Provisões Técnicas (1+2+3+4)

1. Provisões Matemáticas 
1.1. Benefícios Concedidos

Contribuição Definida
1.2. Benefícios a Conceder

Contribuição Definida
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

399.011  
1.591  

356  
396.989  

3.300  
366.017  
27.672  

75  

1.242  
1.242  

1.717  
1.717  

0 
 

396.052  
355.615  
40.437  

396.902  

355.615  
39.341  
39.341  

316.274  
316.274  
138.881  
177.393

  
0  

40.437  
40.437  

850  
523  
327  

370.204  
3.224  

127  
366.753  

0  
349.423  
17.330  

100  

1.203  
1.203

  
1.985  
1.985  

0  

367.016  
322.125  
44.891  

367.865
  

322.125  
36.449  
36.449  

285.676  
285.676  
123.900  
161.776

  
0

  
44.891  
44.891

  
849  
733  
116  

7,78%
-50,65%
180,31%

8,24%

4,75%
59,68%

-25,00%

3,24%
3,24%

-13,50%
-13,50%

0,00%

7,91%
10,40%
-9,92%

7,89%

10,40%
7,93%
7,93%

10,71%
10,71%
12,09%

9,65%

0,00%

-9,92%
-9,92%

0,12%
-28,65%
181,90%

2013 20132012 2012variação
(%)

variação
(%)
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NOTAS ExPliCATiVAS ÀS
dEMONSTRAÇÕES CONTÁBEiS
REFEREnTEs AO EXERcÍcIO
FInDO EM 31 DE DEzEMbRO DE 2013
(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.

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 Fundador, 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.
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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).

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 26 de março de 2014. 

O Conselho Nacional de Previdência Complementar, por meio 
da Resolução CNPC nº 12 de 19 de agosto de 2013, efetuou a 
substituição da demonstração das obrigações atuariais do plano de 
benefícios (dOAP) pela demonstração das provisões técnicas do plano 
de benefícios (dPT). Os ajustes para a adequação da apresentação 
dos saldos da dOAP para a dPT, relativos ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2012 estão apresentados:

Plano sEbRAEPREv

PROvIsÕEs TÉcnIcAs (1+2+3+4+5)
1. PROvIsÕEs MATEMÁTIcAs

1.1 bEnEFÍcIOs cOncEDIDOs
cOnTRIbuIÇãO DEFInIDA

1.2 bEnEFÍcIO A cOncEDER
cOnTRIbuIÇãO DEFInIDA

3. FunDOs
3.1 FunDOs PREvIDEncIAIs

4. EXIGÍvEl OPERAcIOnAl
4.1 GEsTãO PREvIDEncIAl
4.2 InvEsTIMEnTOs - GEsTãO PREvIDEncIAl

396.902
355.615

39.341
39.341

316.274
316.274

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

40.437
40.437

850
523
327

396.902
355.615

39.341
39.341

316.274
316.274

40.437
40.437

850
523
327

Exercício 
2012

saldo 
reapresentadoAjuste

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 
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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

Até julho de 2013 o Instituto adotava na Gestão dos Investimentos 
a estrutura denominada unifundo, situação que caracteriza a 
gestão compartilhada dos investimentos, implicando a existência de 
solidariedade na aplicação dos recursos.

Em julho de 2013 o Instituto disponibilizou 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.

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:

Imobilizado 

Diferido

computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

Desenvolvimento e implantação de sistemas

50%
20%
10%

20%

50%
20%
10%

20%

2012

2012

2013

2013
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e. Ativo diferido

Em conformidade com a Instrução sPc nº 34, de 24 de setembro de 
2009, o saldo registrado no ativo diferido em 31 de dezembro de 2009 
permanecerá nesta classificação até a sua completa amortização, não 
sendo permitida a inclusão de novos valores no referido grupo contábil.

f. 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.

g. 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. 

h. 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. 

i. 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:

a. saldo do patrimônio social no início do exercício;
b. adições do patrimônio social;
c. deduções do patrimônio social;
d. acréscimos e decréscimos do patrimônio social; 
e. operações transitórias do patrimônio social; 
f. saldo do patrimônio social no final do exercício.
j. 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.
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k. 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. 

l. 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.

m. 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.

6. diSPONiBilidAdES

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

a. gestão de investimentos

As aplicações nos segmentos de Renda Fixa, Renda variável e 
Investimentos Estruturados 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.  

caixa (Fundo Fixo)
contas bancárias (banco do brasil s.A.)
contas bancárias (banco Itaú s.A.)

1
896
694

1.591

1
3.223

-
3.224

20122013
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7. REAlizÁVEl

7.1. gESTÃO PREVidENCiAl

constitui-se de recursos a receber relativos às contribuições para 
o plano de benefícios. Em 31 de dezembro apresentava o saldo de 
R$ 305 mil (R$ 70 mil em 2012):

7.2. gESTÃO AdMiNiSTRATiVA

Estão registrados os valores a receber inerentes às atividades da 
Gestão Administrativa do Instituto. Em 31 de dezembro, apresentava 
o saldo de R$ 51 mil (R$ 57 mil em 2012):

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. 

Patrocinadores
Participantes

contribuições para custeio a receber
Adiantamento de férias a empregados

131
174 
305

8
43 
51

15
55 
70

4
53
57

2012

2012

2013

2013

A seguir, apresentamos o realizável dos investimentos do Plano 
de benefícios sEbRAEPREv, e da gestão administrativa em 31 de 
dezembro de 2013 e 2012.

Plano SEBRAEPREV
créditos Privados e Depósitos
Fundos de Investimento
  Renda Fixa
  Renda variável
  Multimercado
  Imobiliário
Empréstimos
    
Subtotal

Plano de gestão Administrativa (PgA)
Fundos de Investimento
  Renda Fixa
  Renda variável
  Multimercado

Subtotal
  
TOTAl

3.300
364.038

-
19.077

328.502
16.459
27.672

 
395.010

1.979
-
-

1.979
 

1.979
 

396.989

-
347.361
329.259
18.102

-
-

17.330
 

364.691

2.062
1.955

107
-
 

2.062
 

366.753

20122013



- 74 - - 75 -

Relatório Anual 2013 - Sebrae Previdência Relatório Anual 2013 - SEBRAE PREVIDÊNCIA

8. ATiVO PERMANENTE

O Ativo Permanente registra o valor contábil de bens e direitos 
imobilizados, intangíveis e diferidos. Em 31 de dezembro, apresentava 
o saldo de R$ 75 (R$ 100 em 2012):

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.

imobilizado      
computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios

Subtotal

diferido

Desenvolvimento e implantação de sistemas

Subtotal
  
TOTAl

Benefícios a pagar
Aposentadorias
Pensões
Resgate de contribuições
   
Subtotal
   
impostos
IRRF - benefícios
IRRF - Resgates
   
Subtotal
   
Adiantamentos
Recursos antecipados
   
Subtotal
   
TOTAl

18
8

43

 
69
 

 
6

6
 

75

367
20

-
 

387
 
 

115
21
 

136
 
 
-
 
-
 

523

23
5

48
 

76
 
 

24
 

24
 

100

294
7
2
 

303
 
 

103
151

 
254

 
 

176
 

176
 

733

2012

2012

2013

2013
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Contas a pagar
Pessoal
serviço de terceiros
Despesas gerais
   
Subtotal
    
impostos
IRRF - Folha
IRRF - Fornecedores
csll/PIs/cOFIns Fornecedores
Outras exigibilidades
  
Subtotal
  
TOTAl

Benefícios Concedidos
   
Aposentadorias Programadas
Aposentadorias por Invalidez
Pensões
  
Benefícios a Conceder
   
saldo de contas – Patrocinadoras
saldo de contas – Participantes
  
TOTAl

Taxas de Juros  Técnicos(1)

crescimento Real dos
salários de Participação (2)

crescimento Real dos benefícios

Taxa de carregamento Administrativo

Taxa de Administração

Dos salários de Participação
Dos benefícios

não Aplicável

não Aplicável

não Aplicável

3,00% das contribuições básicas de 
Participantes e Patrocinadoras

0,80% dos Recursos Garantidores

não Aplicável
não Aplicável

não Aplicável

não Aplicável

não Aplicável

2,00% das contribuições básicas de 
Participantes e Patrocinadores

0,80% dos Recursos Garantidores

não Aplicável
não Aplicável

 
270
66

-
 

336
 
 

34
-
-

19
 

56
 

392

39.341
 

36.534
383

2.424
 

316.274
 

138.881
177.393

 
355.615

201
104

1
 

306
 
 

30
-
-

13
 

48
 

354

36.449
 

34.950
242

1.257
 

285.676
 

123.900
161.776

 
322.125

(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.

2012 20122013 2013Provisões Matemáticas

Item Avaliação Atuarial Anual 2012 Avaliação Atuarial Anual 2013

Fator de capacidade

10. ExigÍVEl CONTiNgENCiAl

Conforme manifestação da Assessoria jurídica do instituto, em 31 de 
dezembro de 2013, não existem demandas judiciais de responsabilidade 
do instituto que possam gerar desembolso em função de decisão 
judicial desfavorável.

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:

Hipóteses e premissas atuariais

Para avaliação atuarial do exercício de 2013, foram utilizadas as 
seguintes hipóteses e premissas atuariais, conforme Parecer Atuarial 
emitido pela Gama consultores Associados:
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Mortalidade Geral

Mortalidade de Inválidos

Entrada em invalidez

Morbidez

AT-2000 M&F(1)

uP-94 M&F(2)

hunter

não Aplicável

AT-2000 M&F(1)

uP-94 M&F(2)

hunter

não Aplicável

(1) Tábua de mortalidade geral segregada por sexo.

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

Tábua Avaliação Atuarial Anual 2012 Avaliação Atuarial Anual 2013

As tábuas biométricas e taxas probabilísticas adotadas na avaliação 
atuarial anual de 2013 foram as seguintes, comparativamente com 
aquelas de 2012:

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 2013 e 2012, 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.

Fundos - Plano SEBRAEPREV
Fundo de Aporte Inicial do serviço Passado
Fundo coletivo benefício de Risco
   
Total do Programa Previdencial

-
40.437

 
40.437

40.371
4.520

 
44.891

20122013

12.2. FuNdO AdMiNiSTRATiVO

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

O fundo do programa administrativo 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.

Plano de Gestão Administrativo
   
Total do Programa Administrativo

1.717

1.717

1.985

1.985

20122013
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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. 

Abaixo os desdobramentos das principais receitas:

Correntes
    
Patrocinadoras
Participantes
Autopatrocinados
   
Portabilidade
  
Outras Adições
  
TOTAl dAS AdiÇÕES

Benefícios de Prestação Continuada
    
Aposentadoria Programada
Invalidez
Pensões

institutos  

Resgate
Portabilidade

Outras deduções
  
SuBTOTAl

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)

37.289
 

13.541
21.579
2.169

 
450

 
4
 

37.743

(4.787)
 

(4.200)
(48)

(539)
 

(8.051)
 

(8.014)
(37)

 
(136)

 
(12.974)

2012

2012

2013

2013

Adições

Deduções Receitas Correntes da gestão Previdencial
    
  Patrocinadoras
  Participantes
  Autopatrocinados
   
Custeio administrativo dos investimentos
  
Taxa de administração de empréstimos

Outras receitas
  
TOTAl dAS RECEiTAS

1.050
 

507
521
22
 

2.928
 

263
 

20
 

4.261

964
 

458
506

0
 

2.845
 

233
 

34
 

4.076

20122013Receitas
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Abaixo os desdobramentos das principais despesas:

13.3. iNVESTiMENTOS

Resultado da aplicação dos recursos dos Planos de benefícios e Plano 
de Gestão Administrativa (PGA).

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

Fundos de investimento
    
  Renda Fixa
  Renda variável
  Multimercado
  Imobiliário

Empréstimos e Financiamentos
   
TOTAl dE VARiAÇÕES POSiTiVAS

Fundos de Investimento

  Renda Fixa
  Renda variável
  Multimercado
  Imobiliário

Relacionados com o Disponível
    
TOTAl dAS VARiAÇÕES NEgATiVAS

(2.758)
 

(1.172)
(36)

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

(190)
 

(1.725)
 

(1.022)
(15)
(98)

(404)
(186)

 
(4.483)

84.307
 

20.557
6.535

53.724
3.491

3.601
 

87.908

(85.512)
 

(19.562)
(6.082)

(54.637)
(5.231)

(84)
 

(85.596)

(2.386)
 

(991)
(30)

(108)
(693)
(454)
(51)
(59)

 
(1.630)

 
(999)
(19)
(95)

(344)
(173)

 
(4.016)

126.969
 

99.882
24.775

0
0

2.312
 

126.969

(79.409)
 

(56.411)
(22.976)

0
0

(22)
 

(79.409)

2012 2012

2012

2013 2013

2013

Despesas Rendas/variações Positivas

Rendas/variações negativas

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).
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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. gOVERNANÇA CORPORATiVA

Dando continuidade ao processo de melhoria da Governança 
corporativa, o sEbRAE PREvIDêncIA, em atendimento à Resolução 
do então conselho de Gestão de Previdência complementar (cGPc) 
nº 13, de 2004, implementou mais alguns itens no exercício de 
2012, tais como: norma de continuidade de negócios e Rotinas de 
contingência.

benefícios de curto prazo¹
benefícios pós-emprego²

TOTAl

1.411
20
 

1.237

¹Considera remuneração e encargos

²Contribuição patronal para o plano de benefícios

³Inclui a quarentena paga aos ex-diretores.

1.202
35
 

1.237

20122013Descrição

Entretanto, esse trabalho não esgotou 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



- 86 - - 87 -

Relatório Anual 2013 - Sebrae Previdência Relatório Anual 2013 - SEBRAE PREVIDÊNCIA



- 88 - - 89 -

Relatório Anual 2013 - Sebrae Previdência Relatório Anual 2013 - SEBRAE PREVIDÊNCIA



- 90 - - 91 -

Relatório Anual 2013 - Sebrae Previdência Relatório Anual 2013 - SEBRAE PREVIDÊNCIA



- 92 - - 93 -

Relatório Anual 2013 - Sebrae Previdência Relatório Anual 2013 - SEBRAE PREVIDÊNCIA



- 94 - - 95 -

Relatório Anual 2013 - Sebrae Previdência Relatório Anual 2013 - SEBRAE PREVIDÊNCIA

RElATóRiO dOS AudiTORES
iNdEPENdENTES SOBRE AS
DEMOnsTRAÇÕEs cOnTÁbEIs

Aos
conselheiros, aos Participantes e aos Administradores do
sebrae Previdência - Instituto sebrae de seguridade social
brasília - DF

Examinamos as demonstrações contábeis do sebrae Previdência - Instituto sebrae de seguridade 
social (“Instituto”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e 
as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social, do ativo líquido, da mutação 
do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das provisões técnicas do plano para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração do Instituto é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no brasil aplicáveis 
a entidades reguladas pelo conselho nacional de Previdência complementar - cnPc, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes

nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis do Instituto. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro. nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Instituto para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Instituto. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
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RESOluÇÃO dO
cOnsElhO FIscAl n° 008/2014

O cOnsElhO FIscAl DO sEbRAE PREvIDêncIA - InsTITuTO sEbRAE DE sEGuRIDADE sOcIAl, 
por seu Presidente, sr. Antônio carlos campos dos santos, em virtude de decisão, devidamente 
registrada em Ata tomada pela unanimidade dos conselheiros presentes a 1a Reunião Ordinária 
de 2014, 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 
2013, concluindo que representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDENCIA e dos planos no referido exercício.

Desta forma, este conselho Fiscal recomenda ao conselho Deliberativo a aprovação das 
Demonstrações contábeis do exercício de 2013.

brasília (DF), 9 de março de 2014

Antônio  carlos campos dos santos
Presidente do conselho Fiscal

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sebrae Previdência 
- Instituto sebrae de seguridade social em 31 de dezembro de 2013 e o desempenho de 
suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo conselho nacional de Previdência 
complementar - cnPc.

Ênfase

conforme mencionado na nota explicativa n03 às demonstrações contábeis, de acordo com a 
Resolução nO12, de 19 de agosto de 2013, o conselho nacional de Previdência complementar 
(cnPc) alterou a forma de apresentação das demonstrações contábeis pela substituição da 
demonstração das obrigações atuariais do plano de benefícios pela demonstração das provisões 
técnicas do plano de benefícios. nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto.

brasília, 26 de março de 2014.

KPMG Auditores Independentes
cRc sP-014428/O-6 F-DF

Antônio de Pádua soares  Pelicarpo
contador cRc MG-027739/O-3
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RESOluÇÃO dO CONSElHO
DElIbERATIvO nO 088/2014

O cOnsElhO DElIbERATIvO DO sEbRAE PREvIDêncIA - Instituto sEbRAE de seguridade 
social, por seu Presidente, sr. JOsÉ clAuDIO DOs sAnTOs, em virtude da decisão, devidamente 
registrada em Ata, tomada pela unanimidade dos conselheiros presentes à 1a Reunião Ordinária 
de 2014, realizada nesta data;

cOnsIDERAnDO o disposto no artigo 13, inciso XII, XvI e XvIII, do Estatuto do sEbRAE 
PREVIDÊNCIA;

cOnsIDERAnDO o disposto no item 17, alínea “k” Anexo “c” da Resolução MPs/cnPc nO8/2011, 
após analisar pareceres do atuário responsável pelo Plano de benefícios sEbRAEPREv, dos 
Auditores Independentes e do conselho Fiscal do sEbRAE PREvIDêncIA, RESOlVE:

I - Aprovar o Plano de custeio, conforme resultados da Avaliação Atuarial do exercício de 2013, 
do Plano sEbRAEPREv mantendo-se os percentuais contributivos previstos no Regulamento do 
Plano, exceção à contribuição de benefício de Risco de Patrocinador que passa para 0,1289% da 
folha de salário de contribuição a partir de 01/04/2014.

11 - 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 2013.

brasília (DF), 26 de março de 2014

José claudio dos santos
Presidente do conselho Deliberativo

ExPEdiENTE

ANAliSTA dE COMuNiCAÇÃO 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 c loja 32 1º andar

cEP 70.770-503
brasília-DF

Fone/Fax: (61) 3327.1226/3327.0049
www.sebraeprev.com.br
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