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Este Relatório Anual apresenta as informações gerenciais de previdência e de 
investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o exercício de 2018. Sua lei-
tura é essencial para melhorar o entendimento sobre o Instituto e os esforços 
realizados com o objetivo de garantir a segurança do patrimônio que todos os 
participantes acumulam para usufruir na aposentadoria.

O documento está dividido em 7 capítulos, que trazem (em suma):
• Um retrospecto dos principais acontecimentos no SEBRAE PREVIDÊNCIA 
em 2018;
• Um panorama da população de participantes e do patrimônio gerido;
• Explicações sobre os investimentos realizados ao longo do ano;
• Resumos das práticas de Governança Corporativa adotadas;
• As estatísticas da área de Relacionamento e Comunicação;
• Demonstrações contábeis, com os principais resultados alcançados; e
• Pareceres atuariais que evidenciam a boa situação do plano de benefícios 
administrado.

Portanto, os dados aqui exibidos mostram o patamar alcançado pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA nos seus 15 anos, bem como reforçam a necessidade de cres-
cimento do Instituto – impulsionado pelo lançamento, já no início de 2019, do 
Plano FAMÍLIA, com a função de ampliar os benefícios dos participantes do SE-
BRAEPREV aos seus familiares até o 3º grau.

O desafio é grande! Contudo, a experiência e a solidez – conquistadas em tão 
pouco tempo, em comparação aos demais fundos de pensão brasileiros –, alia-
das às boas práticas de governança corporativa e um estreito relacionamento 
com os participantes, faz o SEBRAE PREVIDÊNCIA encarar essa nova jornada 
com segurança e firmeza.

Boa leitura!

1. Introdução
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2. MensageM do  
PresIdente do  

Conselho delIberatIvo
Prezado(a) leitor(a),

O ano de 2018 foi marcado por importantes conquistas para a vida futura dos quase 
8 mil participantes do Plano SEBRAEPREV. A primeira a ser destacada foi a aprova-
ção, pelo Conselho Deliberativo, do Plano FAMÍLIA. Esse novo plano não é um desejo 
apenas de dirigentes do SEBRAE PREVIDÊNCIA, mas, essencialmente, atende a uma 
demanda do nosso universo de participantes que sinalizaram claramente, por meio 
de duas pesquisas realizadas, a preocupação com o futuro de seus familiares e o de-
sejo de tê-los acolhidos em um plano gerido pelo nosso Instituto.

Outro destaque refere-se à redução das despesas administrativas na operação do 
Plano SEBRAEPREV, que nos possibilitou zerar a taxa de carregamento que incidia 
mensalmente sobre as contribuições básicas a partir de janeiro de 2019. Talvez seja 
por essa e outras atitudes – como a de definir procedimentos de gestão transparente, 
submetida a um modelo completo e permanente de Compliance, entre outras provi-
dências de consolidação de governança adotadas ao longo desses 15 anos de exis-
tência e que nos distinguem no ambiente previdenciário – é que fomos convidados 
pela OAB a expor a nossa história, o nosso modelo e a nossa prática, na comemora-
ção dos 40 anos da Lei que criou a Previdência Complementar em nosso país, o que 
muito nos honrou.

Outra boa notícia é que, apesar dos mais de 900 desligamentos ocor-
ridos nos últimos dois anos no Sistema SEBRAE, temos conseguido 
manter os participantes no Plano de Previdência – o que demons-
tra a confiança na nossa instituição. O patrimônio consolidado 
segue crescendo e já ultrapassa os R$ 830 milhões. E, aten-
tos aos movimentos conjunturais, definimos também novos 
benchmarks para os investimentos nos três perfis do Plano 
SEBRAEPREV: Conservador 102% do CDI, Moderado 110% 
do CDI e Arrojado 120% do CDI. Isto é, o foco do Instituto 
continua sendo o de assegurar o máximo de rentabilidade 
com a necessária segurança.

Certamente, 2019 será um ano de grandes realiza-
ções e transformações para o SEBRAE PREVIDÊN-
CIA e todos os seus participantes. Vamos seguir 
juntos nessa caminhada.

Evandro Santos Nascimento
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3. MensageM da  
dIretorIa exeCutIva

Prezado(a) leitor(a),

Ao completar 15 anos, é inevitável relembrar alguns momentos marcantes da nossa 
história. O desafio da adesão de todo o Sistema SEBRAE em 2005 e a autossustenta-
bilidade do Instituto em 2010 – com a consolidação da governança e a adoção de me-
lhores práticas – foram alguns deles. Hoje, temos orgulho em sermos reconhecidos 
como uma das referências no sistema de previdência complementar, tanto por órgãos 
fiscalizadores e normativos quanto pelas entidades representativas.

Grande parte desse sucesso deve-se ao acompanhamento contínuo dos nossos in-
vestimentos, visando à avaliação constante do seu desempenho e o gerenciamento 
dos seus riscos. Para tanto, diversos aspectos são considerados, tais como: o de-
sempenho em relação ao benchmark, considerando-se o horizonte de investimento; 
o desempenho em relação à concorrência relevante ou a ativos similares; o retorno 
do investimento em relação ao risco que o mesmo adiciona à carteira, dentre outros.

No que tange à área de Seguridade, atingimos a plenitude no nível de adesão dos 
empregados das 30 Patrocinadoras no nosso, até então, único Plano de Benefícios 
– o Plano SEBRAEPREV –, sem perspectivas de crescimento do quadro de pessoal 
dos SEBRAEs. Isso levou à antecipação das discussões do 4º Ciclo de Planejamento 
Estratégico, já durante o 1º trimestre de 2018, o qual evidenciou a necessidade da 
criação de uma quarta Diretriz Estratégica, com foco no mercado.

A capacidade instalada e a expertise já adquirida pelo Instituto permitiam a admi-
nistração de multiplanos, sejam patrocinados ou instituídos. Nesse sentido, foram 
desenvolvidos dois estudos por importantes consultorias especializadas no mercado: 
um Comparativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA em relação ao mercado de Previdência 
Complementar aberto e fechado e outro de Sustentabilidade da Dimensão Institucio-
nal. O primeiro abordou os principais indicadores de resultados e de eficiência, com-
parando-os ao do segmento de Previdência Complementar aberto. e fechado, o que 
demonstrou o nosso nível de competitividade para se lançar ao mercado na busca de 
administração de novos planos. Já o segundo contemplou: simulações de negócios 
e seus impactos no custeio administrativo; investimentos necessários à completa 
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adaptação da Entidade à condição de administradora de novos Planos de Benefícios 
com o devido nível de competitividade; fórmula estratégica de crescimento de negó-
cios e medidas alternativas; além da definição de indicadores de sustentabilidade e 
de competitividade permanentes. Tudo isso permitiu que o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
passasse a dispor dos necessários elementos de gestão, capazes de subsidiar a Enti-
dade no processo de tomada de decisões voltadas à sua perpetuação, além de dotá-la 
de indicadores que suportarão o permanente processo de monitoramento e avaliação 
das medidas empreendidas.

Por isso, desde o início do ano buscamos tratativas com o mercado, na busca pela 
gestão de novos planos de benefícios, tendo sido priorizada a implantação do Plano 
FAMÍLIA, cuja aprovação pela Superintendência Nacional de Previdência Complemen-
tar - PREVIC ocorreu no mês de dezembro e sua implementação realizada já em 2019, 
no mês de fevereiro, nas comemorações dos nossos 15 anos. O referido Plano tem 
como Instituidor a Federação Nacional das Associações do SEBRAE - FENASEBRAE 
e tem como objetivo o contínuo crescimento da população do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
proporcionando redução dos custos e a perenidade institucional. 

No período, também vimos que, mesmo com a redução de 2,54% no quadro de cola-
boradores do SEBRAE, devido aos Planos de Desligamento Voluntário (PDV), conse-
guimos aumentar o índice de adesão de participantes para 97%. Dos que aderiram ao 
PDV, 38% permaneceram vinculados ao Plano SEBRAEPREV. Somados aos já exis-
tentes, temos agora 941 pessoas entre autopatrocinados e em benefício proporcional 
diferido – isto é, quase 12% do nosso universo de participantes é formado por aqueles 
que continuam conosco mesmo após o desligamento da sua Patrocinadora. São nú-
meros expressivos e que refletem a confiança na nossa gestão. 

Voltando a abordar os investimentos, 2018 foi excepcionalmente atípico e desafiador. 
No início do ano, encontrarmos projeções otimistas, contudo, colhemos efeitos nega-
tivos da improdutividade do período da Copa do Mundo, de uma greve de caminhonei-
ros que paralisou o país das eleições gerais, notadamente no plano nacional, extrema-
mente polarizada. Os efeitos decorrentes trouxeram excessiva volatilidade aos ativos 
financeiros.  Entretanto, devido ao criterioso processo de gestão de investimentos de-
senvolvido ao longo do ano, tivemos esses efeitos perversos bastante mitigados, pois 
privilegiamos a alocação em gestores mais ativos, capazes de “surfar” esse cenário 
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agregando mais valor, proporcionalmente aos riscos assumidos.  Assim, finalizamos 
2018 com os seguintes destaques:

• O perfil Moderado, que representa a maior parcela do patrimônio do Plano 
SEBRAEPREV, apresentou rentabilidade dos investimentos de 7,1% em 2018, 
110% do CDI.

• Contribui para a performance do perfil moderado a rentabilidade da carteira 
de empréstimo, de 20,14%, acrescentando ao patrimônio R$ 9,2 milhões. Essa 
carteira representa cerca de 6% dos recursos garantidores do Instituto.

Iniciamos um processo de seleção de novos gestores de investimentos especializa-
dos para gerir Fundo Exclusivo (FIM ou FIC), com foco na gestão Fund of Funds e com 
habilidade em selecionar os melhores fundos de investimento no mercado e liberdade 
para definir estratégias variadas de investimentos.  O referido processo foi elaborado 
sob criteriosa metodologia desenvolvida em conjunto com a Consultoria de Investi-
mentos e amplamente divulgado no mercado financeiro.  

Conseguimos, ainda, a redução da taxa de carregamento de 1,5% para 1,2%, possi-
bilitada pela renegociação de contratos com todos os fornecedores e um rigoroso 
controle dos gastos e seletividade nas contratações, sempre feitas por meio de Ter-
mos Referências, amplamente divulgado no portal da Entidade e no mercado de pre-
vidência complementar. É de se ressaltar que o Conselho Deliberativo, ao aprovar o 
Orçamento 2019, aprovou a redução da taxa de carregamento para zero, e taxa de 
administração de 0.9% a.a., sendo as mesmas a serem adotadas, também, para o 
Plano FAMÍLIA.
 
Estes resultados não seriam possíveis sem o apoio dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, das Comissões Temáticas e dos Patrocinadores – que, por meio dos Gestores do 
Plano SEBRAEPREV, proporcionam o melhor atendimento aos Participantes. 

O ano de 2019 se inicia com grandes desafios como a implementação do 4º Ciclo 
de Planejamento Estratégico, o Plano FAMÍLIA, a possibilidade de gestão de outros 
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planos patrocinados, a eleição e indicação – pela Assembleia de Patrocinadores – de 
Conselheiros para o mandato 2019-2023, superar R$ 920 milhões em patrimônio, no-
vos gestores de investimentos com novas abordagens, atualização dos instrumentos 
de governança e conclusão do Plano de Continuidade de Negócios. Contamos com 
todos vocês para superarmos esses desafios!

Daqui pra frente, continuaremos trabalhando com a certeza de que a previdência 
complementar é um benefício diferenciado e atua como um importante instrumento 
de atração e retenção de talentos, haja vista o fenômeno da longevidade e as incer-
tezas quanto ao futuro da previdência oficial. Fato que nos dá cada vez mais força 
para encarar os novos desafios e as intempéries que, porventura, surjam no cenário 
econômico. E sempre ao seu lado e o da sua família.

Edjair de Siqueira Alves - Diretor/Presidente 
Nilton Cesar da Silva - Diretor de Seguridade 
Victor Hohl - Diretor de Adm. e Investimentos
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4. Destaques
do ano
Conheça as principais realizações e acontecimentos no ano de 2018 para o Instituto.

desenvolvImento do Plano FamílIa
Em 2018, o SEBRAE PREVIDÊNCIA atingiu a plenitude na adesão ao Plano SEBRAEPREV. 
Um patamar que provocou o desenvolvimento do Plano Família, com o objetivo de 
perpetuar o crescimento da Entidade como instituição. O Plano Família, lançado já 
em 2019, no mês de fevereiro, é um plano de previdência como um meio para realizar 
sonhos, não apenas para fins de aposentadoria. Sonhos que podem ser a compra da 
casa própria, pagar a faculdade dos filhos ou custear um plano de saúde. O Instituto 
está com uma equipe dedicada ao novo plano, pronta a oferecer o melhor atendimento.

taxa de Carregamento é zerada
Em janeiro de 2018, o Conselho Deliberativo aprovou a redução da Taxa de Carregamento 
incidente sobre as Contribuições Básicas de Participantes e Patrocinadores de 1,5% 
para 1,2%. Porém, a partir de janeiro de 2019, a taxa foi zerada.

II FeIra da PrevIdênCIa alCança maIs de 600 Pessoas
Durante a 5ª Semana ENEF – onde diversas empresas, instituições financeiras, fundos 
de pensão e sociedade discutiram educação financeira –, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
realizou a segunda edição da Feira da Previdência, uma ação do programa PLANEJAR. 
O público se dividiu entre os participantes que assistiram às palestras no auditório, por 
transmissão ao vivo e entre os que circularam pelos atendimentos nos stands. Dentre 
os ilustres palestrantes, destaca-se a participação do Secretário do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida.

Imagem
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r$ 837 mIlhões de PatrImônIo
O patrimônio do Plano SEBRAEPREV ultrapassou a marca de R$ 800 milhões. 
Dos R$ 837,3milhões da carteira de investimentos, 94,02% estão aplicados 
em Renda Fixa (Título Público ou Crédito Privado), 5,86% na carteira de 
empréstimos, 0,11% em investimentos no exterior (fundos) e 0,001% em 
investimentos multimercados (Juros, Moedas e Renda Variável – Bolsa).

menor taxa de Custo Por PartICIPante
Segundo o referido estudo comparativo com o sistema de previdência 
complementar, os demais fundos de pensão brasileiros (abertos e fechados), na 
mesma faixa de patrimônio, têm um Custo por Participante (para manutenção 
da Entidade) superior a 19,5% em relação ao do Plano SEBRAEPREV.

novo esPaço Para o PlaneJar no Portal
Além do visual redesenhado e da nova organização, a área online do 
PLANEJAR ganhou novo conteúdo, que traz não apenas orientações, mas 
também ferramentas realmente úteis para o dia a dia dos participantes.

novo regulamento do Plano sebraePrev entra em vIgor
As alterações do Regulamento do Plano SEBRAEPREV entraram em vigor 
em agosto, conforme publicação do DOU, Portaria, Nº 803, de 20/08/2018, 
da PREVIC. Dentre as novas regras, o Benefício de Risco e as mudanças 
referentes aos beneficiários são as alterações que exigiram maior atenção 
dos participantes.

Imagem
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destaque na gestão de InvestImentos
No ano de 2018, foram alterados os regulamentos dos Fundos Exclusivos do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA com o intuito de permitir maior eficiência na alocação 
dos recursos e mitigar risco de crédito de contrapartes. Adicionalmente, foi 
implementada a estratégia de gestão FOF – Fund of Funds, que permite que os 
gestores de nossos fundos exclusivos façam alocações nos fundos de melhor 
desempenho do mercado.  Esperamos colher os resultados dessa alteração no 
ano de 2019.

emPréstImo: novo CalendárIo de lIberação de CrédIto e  
taxas reduzIdas
Após avaliação sobre o processo de liberação de crédito, levando em consideração 
as rotinas de controle e o fato de o empréstimo ser uma modalidade de 
investimentos, o cronograma de empréstimo passou a ter um novo calendário de 
concessões. Além disso, o Conselho Deliberativo aprovou a redução das taxas de 
juros para as duas modalidades: a pré-fixada saiu de 1,5% para 1,2664% e a pós-
fixada de 1,2%+IPCA para 0,9664%+IPCA. Também foi inserida a obrigatoriedade 
da contratação do seguro prestamista para cobertura de morte e invalidez total, em 
caso de acidente. O prestamista é mais uma segurança para o participante e para 
o Instituto, que administra a previdência complementar de quase 8 mil pessoas. O 
prêmio de risco a ser cobrado do participante dependerá da sua faixa etária. 

adesão Plena ao Plano sebraePrev
97% dos colaboradores do Sistema SEBRAE são participantes do SEBRAE  
PREVIDÊNCIA. O número pode ser considerado como adesão plena, tendo em 
vista o turnover natural nas patrocinadoras. Em contrapartida, a média do sistema 
de previdência complementar fechada é de apenas 73%.



12



13RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 - SEBRAE PREVIDÊNCIA - 15 ANOS

5.1.BREVE APRESENTAÇÃO

O SEBRAE PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Se-
guridade Social é uma Entidade Fechada de Previ-
dência Complementar constituída sob a forma de 
sociedade civil, sem fins lucrativos, de personali-
dade jurídica de direito privado. Criado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
- SEBRAE, tem o objetivo de complementar os bene-
fícios concedidos pela previdência social mediante 
administração do Plano SEBRAEPREV (desde 2004) 
e do Plano FAMÍLIA (a partir de 2019).

As Unidades que compõem o Sistema SEBRAE e 
a ABASE - Associação Brasileira dos SEBRAEs Es-
taduais, mediante a celebração dos respectivos 
Convênios de Adesão, são Patrocinadoras do Pla-
no SEBRAEPREV, além do próprio SEBRAE PREVI-
DÊNCIA. Já a FENASEBRAE - Federação Nacional 
das Associações do Sebrae é Instituidora do Plano 
FAMÍLIA.

Os recursos necessários ao atendimento dos objeti-
vos do Instituto e ao seu funcionamento operacional 
proveem de contribuições das Patrocinadoras, dos 
Participantes e dos rendimentos resultantes das 
aplicações desses recursos.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA é uma Entidade jovem 
se comparada aos demais fundos de pensão 
brasileiros. Porém, mesmo com a pouca idade, 
destaca-se entre os grandes se levado em con-
ta o volume do patrimônio administrado versus 
a quantidade de participantes. Com uma das 
mais elevadas taxas de adesão do sistema – 
quase 100% –, o Instituto é, ainda, reconhecido 
por suas boas práticas de governança corpora-
tiva e seu relacionamento com os participantes. 

5.2. NOSSO JEITO DE SER

Segurança, aposentadoria, futuro, investimento, 
poupança, tranquilidade, segurança e previdência. 
Estes são alguns dos atributos que traduzem a atua-
ção do SEBRAE PREVIDÊNCIA para os Participantes 
– conforme frequência de menções espontâneas 
na última Pesquisa de Satisfação – e que estão inti-
mamente ligados à missão, à visão e aos valores do 
Instituto, citados a seguir.

5. O INSTITUTO

5.2.1. Missão

Contribuir para a melhor qualidade de vida de seus 
participantes, oferecendo produtos e serviços pre-
videnciários adequados às suas necessidades e de 
elevado padrão de excelência, com atuação trans-
parente e socialmente responsável, alinhada às ex-
pectativas de seus patrocinadores e instituidores.

5.2.2. Visão

Ser referência no mercado de previdência comple-
mentar primando pela excelência de resultados na 
gestão de produtos previdenciários para seus Parti-
cipantes, Patrocinadores e Instituidores.

5.2.3. Valores Corporativos

• Princípios Éticos
• Discrição
• Equidade
• Confidencialidade
• Transparência
• Responsabilidade

5.2.4. Nosso Jeito de Ser
 

• Comprometidos
• Empreendedores
• Parceiros
• Positivos

5.3. ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

5.3.1. Conselho Deliberativo

É o órgão responsável pela deliberação e orienta-
ção superior, ao qual incumbe fixar as diretrizes e 
políticas do SEBRAE PREVIDÊNCIA por meio de de-
cisões colegiadas. É composto por oito membros 
titulares e seus respectivos suplentes.

5.3.2. Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da ges-
tão do Instituto, composto por quatro membros 
efetivos e seus respectivos suplentes – onde dois 
eleitos pelos participantes e dois escolhidos pelas 
patrocinadoras – dentre os Participantes dos pla-
nos de benefícios.
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5.3.3. Diretoria Executiva

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

5.4. POSIÇÃO NO RANKING DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA

A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Comple-
mentar – ABRAPP divulga um “ranking” da previdência complementar 
fechada com base no volume da carteira de investimentos administrada 
pelas Entidades.

Desde a sua implantação, em dezembro de 2004, o SEBRAE PREVIDÊN-
CIA vem numa trajetória de crescimento. Com o fim do exercício de 2018, 
o Instituto passou a ocupar a 117ª posição (novembro/2018), – com o 
crescimento de 9,1% do patrimônio da carteira de investimentos, que atin-
giu a marca de R$ 837,3 milhões.

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

180º
165º

156º
150º

138º
133º

130º
128º

125º 125º

116º 117º

O Plano SEBRAEPREV é do tipo Contribuição Definida (CD), o que sig-
nifica que o Participante define o valor das contribuições mensais para 
o plano, que será acompanhado por contribuição de mesmo valor (até 
determinado limite) feita pelo Patrocinador. Os valores das contribuições 
são depositados em conta individual, aberta em nome do participante 
junto ao SEBRAE PREVIDÊNCIA. O saldo da conta acumulado em nome 
do Participante é composto pelas contribuições pessoais, do Patrocina-
dor e a rentabilidade auferida na aplicação desses recursos. Os Patroci-
nadores do Plano são o SEBRAE Nacional e as Unidades que compõem 
o Sistema SEBRAE, a ABASE e o próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA.

O Plano FAMÍLIA também é do tipo Contribuição Definida (CD), porém é 
um plano de benefícios instituído. A FENASEBRAE - Federação Nacional 
das Associações do Sebrae é sua Instituidora.

6. RESUMO EXECUTIVO
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6.1. PATRIMÔNIO

6.1.1. Evolução do Patrimônio

O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2018 atingindo R$ 
837,3 milhões de patrimônio da carteira de investimentos, com cresci-
mento de 9,1%. Além disso, as rentabilidades das cotas, por perfil de in-
vestimento, foram as seguintes: Conservador: 6,17%; Moderado: 6,46%; 
Arrojado: 4,42%.

   

266

Valores em R$ milhões

303

370
399

479
566

673
767

837

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.1.2. Rentabilidade dos Investimentos (bruta)

Os Perfis de Investimento do Plano SEBRAEPREV apresentam desem-
penho bastante consistente ao longo dos anos. Historicamente temos 
apresentado performance superior aos principais índices de referências 
do Mercado Financeiro (Ibovespa, CDI, IPCA e Poupança), conforme pode 
ser observado no gráfico abaixo.
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Outra característica importante é baixa volatilidade 
(oscilações) dos retornos do Plano SEBRAEPREV. O 
retorno histórico é consistente com o que se espera 
para um Plano de Previdência Complementar. A se-
guir, é possível observar a formação de reserva de um 
participante, desde o início da operação do Plano.

Pode ser observado que da reserva formada pelo 
participante, apenas 30% é fruto de suas próprias 
contribuições. O restante é composto pela contra-
partida da patrocinadora e pela rentabilidade das 

COMPOSIÇÃO DA RESERVA PREVIDENCIÁRIA
Salário médio do período: R$ 9.300

Acumulado: R$ 330MIL
Inscrição:03/2005

Participante
R$100MIL
30%

GANHOS

Patrocinador 
R$100MIL
30%

Rentabilidade 
R$130MIL
40%

   

5.123

5.774

6.323

7.004

7.517
7.883

7.663 7.691
7.545

5.190

2010 2011 2012

Total Ativos Assistidos

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.851 6.408 7.107 7.630 8.013 7.814 7.895 7.795
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77

85

103

113
130

151 204
250

6.2.1. Evolução do Número de Participantes

aplicações – que, no período, superou em 40% tudo 
aquilo que foi investido pelo participante.

6.2. PARTICIPANTES

O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2018 com um 
total de7.795 Participantes e um nível de adesão de 
97%. O alto índice – um dos maiores do segmento – 
é resultado de três fatores principais:

• O apoio das Patrocinadoras e dos Gestores do 
Plano SEBRAEPREV no aperfeiçoamento do pro-
cesso de integração, que dá aos novos emprega-
dos do sistema SEBRAE acesso às informações 
a respeito da previdência complementar no mo-
mento da admissão;

• O nível de conscientização sobre a importância 
de se pensar no futuro, influenciado pela alta es-
colaridade dos empregados do SEBRAE (mais de 
96% com nível superior); e

• A disseminação do Planejar - Programa de Edu-
cação Financeira e Previdenciária, implantado 
em 2011, e que orienta as pessoas a tomarem 
as melhores decisões relacionadas às suas fi-
nanças e sua aposentadoria.



Ativos Autopatrocinado Assistidos BPD
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6.2.2. Segmentação por Situação e Gênero

6.2.3. Segmentação dos Benefícios de Prestação Continuada

Pensão por Morte

Aposentadoria antecipada

Aposentadoria normal

Aposentadoria  por invalidez

18

90

140

02

TOTal
250

6.3. INVESTIMENTOS

O ano de 2018 foi marcado por eventos que trouxe-
ram grandes impactos para os preços dos ativos: ti-
vemos copa do mundo, eleições gerais e uma greve 
de caminhoneiros que parou o país. A copa trouxe 
pouco impacto, apesar de ter contribuído para a re-
dução da produtividade do ano, mas as eleições e a 
greve foram eventos de grande contaminação para 
os preços dos ativos. 

Apesar de toda a volatilidade nos mercados, a infla-
ção permaneceu controlada e a taxa básica de juros 
pôde ficar estacionada durante a maior parte do ano, 
tentando assim reanimar a economia adormecida. 
Depois de um ciclo de queda ao longo de 2017, a Se-
lic estacionou, em março, no seu menor nível da his-
tória, 6,50%. O juro baixo e o otimismo que se seguiu 
à eleição do novo presidente da República abriram 
espaço para a queda dos juros futuros, um leve re-
cuo do dólar, a valorização dos títulos públicos pre-
fixados e indexados à inflação e a alta das ações e 
dos fundos imobiliários, no final do ano. 
 

6.3.1. Impacto no Instituto

O mercado financeiro e de capitais apresentou alta 
volatilidade durante o ano de 2018, principalmen-
te no mês de maio e junho devido aos efeitos da 
greve dos caminhoneiros. No segundo semestre 
a volatilidade do mercado foi fruto das incertezas 
trazidas bem grande polarização do pleito de elei-
ção presidencial – o que impactou, principalmente, 
a carteira de investimento do Perfil Arrojado. Entre-
tanto, com o acompanhamento contínuo e próximo 
junto aos gestores dos fundos de investimento, fo-
ram tomadas medidas buscando mitigar os efeitos 
adversos, sempre observando as características do 
Plano SEBRAEPREV, o universo de Participantes e 
os perfis de investimento escolhidos. Dentre as me-
didas tomadas para mitigação dos efeitos adver-
sos, destacaram-se as discussões e reavaliações 
da estratégia adotada pelos gestores, que são reali-
zadas periodicamente através de conferências tele-
fônicas, onde são discutidas as perspectivas para o 
cenário econômico, o resultado da performance e a 
estratégia de alocação de ativos.
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Mais uma vez o destaque foi a Carteira de Emprésti-
mos, representando cerca de 6% dos investimentos. 
A Operação de Empréstimos aos Participantes, além 
de rentável apresenta baixo risco, pois as parcelas 
de correspondentes a juros e principal são descon-
tadas da folha de salários dos participantes ativos 
planos.  Além disso, atualmente o montante empres-
tado é limitado pelo saldo de reserva do participante. 
No ano de 2018 foi aprovada a obrigatoriedade da 
contratação de seguro prestamista, com cobertura 
para morte e invalidez permanente. As taxas de ju-
ros de empréstimo cobradas dos participantes tam-
bém são constantemente reavaliadas com intuito de 
manter condições mais atrativas que as praticadas 
pelo mercado. 

6.3.2. Perspectivas para 2019

No cenário internacional as preocupações concen-
tram-se nos efeitos da guerra comercial travada 
entre Estados Unidos e China. Adicionalmente, o 
crescimento robusto da economia americana tem 
impulsionado as expectativas de inflação nos EUA, 
exigindo do Banco Central Americano ajustes na po-
lítica monetária. Esses dois fatores combinados têm 
gerado volatilidade ao mercado (afetando principal-
mente os países emergentes) e levado à redução 
das projeções de crescimento da economia global 
para os próximos 12 meses. 

Já existem sinais claros desse efeito na Zona do 
Euro, cujos indicadores de confiança registram re-
cuo na margem. Questões políticas na Itália, acor-
do do Brexit e as dúvidas quanto à guerra comercial 
continuaram contaminando a confiança na região.

Olhando-se a economia doméstica, o gran-
de desafio é o ajuste fiscal. O mercado está 
bastante atento à habilidade de interlocução 
do novo governo com os novos congressis-
tas e a velocidade da aprovação das reformas  
(Fiscal e Tributária).

O governo não terá muito tempo para implementar 
a principal reforma na ótica do mercado: a da pre-
vidência.  Se existir indícios que os efeitos da refor-
ma a ser proposta são piores que o esperado pelo 
mercado ou que o governo terá grande dificuldade 
na sua aprovação, os mercados irão reagir muito 
negativamente. Sem reformas, os resultados fiscais 
voltarão a uma tendência de deterioração. A manu-
tenção da tendência atual é insustentável, pois au-
mentaria dívida pública, impedindo a manutenção 
dos juros em níveis historicamente baixos.

Por enquanto, os mercados ainda trabalham com o 

benefício da dúvida, o que tem gerado um cenário 
favorável para os ativos de risco. Caso as reformas 
sejam empreendidas, estima-se melhora das con-
tas externas, estabilidade monetária e inflação sob 
controle.  O mercado continua acreditando que esse 
cenário positivo seja o mais provável.

Essa avaliação geral reforça a percepção do Ins-
tituto quanto à maior volatilidade nos mercados 
e, consequentemente, necessidade de maior se-
letividade nas alocações de recursos, podendo 
haver direcionamentos pontuais para alguns seg-
mentos de investimentos, o que exigirá agilidade 
do gestor de recursos.

6.3.3. Política de Investimentos

Os recursos do Plano SEBRAEPREV são investidos 
observando-se as diretrizes (limites de alocação, ín-
dices de referência e metas a serem alcançadas) da 
Política de Investimento vigente, que, por sua vez, 
é proposta pela Diretoria Colegiada e avaliada pela 
Comissão de Investimentos da entidade. 

A Política de Investimentos é definida visando ga-
rantir a segurança, liquidez e rentabilidade, visan-
do preservar os benefícios dos seus Participantes 
e Assistidos. Ela é revisada anualmente, sempre 
considerando as características e especificidades 
dos planos de benefícios, a legislação pertinente e 
os cenários econômicos. Nela são definidos itens 
como a alocação estratégica, restrições de investi-
mentos, operações com derivativos e apreçamento 
de ativos.

A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho 
Deliberativo para o ano de 2019 trouxe mudanças 
nas metas de rentabilidade (benchmark) para os 
perfis Conservador, Moderado e Arrojado, passando 
de 101% CDI, 105% CDI e 110% CDI para 102% CDI, 
110% CDI e 120% CDI, respectivamente.

Merece destaque também a avaliação e controle de 
monitoramento dos diversos riscos aos quais os re-
cursos do plano de benefícios estão expostos, den-
tre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, 
legal, operacional, atuarial e de procedimentos.
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PLANO SEBRAEPREV

Segmentos dez/18 % dez/17 %

Disponível 2.259.318,39 0,27% 1.634.602,67 0,21%

Renda Fixa 784.611.447,09 93,75% 718.179.551,13 93,68%

Renda Variável 6.687,79 0,00% 156.865,35 0,02%

Investimentos Estruturados 957.640,01 0,11% 977.916,01 0,13%

Empréstimos 49.092.230,71 5,87% 45.668.876,61 5,96%

TOTAL 836.927.323,99 100% 766.617.811,77 100%

PGA - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Segmentos dez/18 % dez/17 %

Disponível 472.340,14 14,99% 110.424,42 3,61%

Renda Fixa 2.678.123,05 85,01% 2.949.774,14 96,39%

TOTAL 3.150.463,19 100,00% 3.060.198,56 100,00%

TOTAL DA ENTIDADE

Segmentos dez/18 % dez/17 %

Renda Fixa 787.289.570,14 93,72% 721.129.325,27 93,69%

Renda Variável 6.687,79 0,00% 156.865,35 0,02%

Investimentos Estruturados 957.640,01 0,11% 977.916,01 0,13%

Empréstimos 49.092.230,71 5,84% 45.668.876,61 5,93%

TOTAL 837.346.128,65 100,00% 767.932.983,24 100,00%

6.3.4. Alocação dos Recursos Garantidores
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6.3.4.1. Gestão Terceirizada

RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA (EM R$)

Gestor dos Recursos Valor %

BRADESCO 320.157.401,33 40,62%

BANCO DO BRASIL 182.587.782,98 23,16%

ITAÚ 284.544.403,29 36,10%

CREDIT SUISSE HG 957.640,01 0,12%

SUL AMÉRICA 6.687,79 0,00%

TOTAL 788.253.915,40 100,00%

6.3.5. Perfis de Investimentos

Os recursos do Plano SEBRAEPREV são investidos 
em três modalidades de Perfis de Investimentos 
de livre escolha dos Participantes conforme seus 
objetivos de vida, expectativas de resultados em 
curto, médio ou longo prazo. Isto é, com os Perfis 
de Investimentos, o SEBRAE PREVIDÊNCIA ofe-
rece mais flexibilidade e autonomia para que os 
Participantes construam as suas reservas para a 
aposentadoria de forma compatível com as suas 
particularidades e tolerância ao risco.

Inicialmente o Plano Família não oferecerá a possi-
bilidade de escolha de perfil de investimento. Nes-
sa fase inicial do plano os recursos serão alocados 
conforme a Política de Investimentos definida para 
o Perfil Moderado do Plano SEBRAEPREV.

 

6.3.5.1. Tipos de Perfis

Conservador
Orientado para aqueles que não gostam ou não 
querem correr riscos em seus investimentos, o Per-
fil Conservador agrupa investimentos considerados 
de menor risco e, por isso, exclui a aplicação de re-
cursos em renda variável.

SEBRAEPREV (Moderado)
É um perfil intermediário, adequado para aqueles 
que buscam segurança, mas não deixam de con-
siderar uma certa dose de risco para obter ganhos 
maiores. Para isso, aceitam investir parte de seus 
recursos em renda variável.

Arrojado
O Perfil Arrojado destina-se ao Participante com 
maior tolerância ao risco com o objetivo de bus-
car retornos mais elevados no longo prazo. O que 
o diferencia do Perfil SEBRAEPREV (Moderado) é a 
maior exposição em renda variável.

R$ 788.253.897,94
(93,83%)

R$ 49.092.230,71
(6,17%)

TOTAL
R$ 837.346.128,65 

(100%)

Gestão terceirizada Gestão própria

DISTRIBUIÇãO POR GESTãO
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6.3.5.2. Rentabilidades por Perfil e Segmento de Aplicação

6.3.5.3. Rentabilidades por Fundo de Investimento (com posição em 31/12/2018)

Perfil
Rentabilidade dos 

investimentos 

CONSERVADOR 6,49%

Renda Fixa 6,49%

MODERADO 7,10%

Fundos Multimercados 6,18%

Renda Variável 7,75%

Fundos Imobiliários 16,13%

Empréstimos aos Participantes 20,14%

ARROJADO 5,51%

Fundos Multimercados 5,50%

Renda Variável 7,75%

Fundos
Taxas Rentabilidades 

%Administração Performance

Bradesco FICFI MM SebraePrev Conservador 0,14%  - 6,32%

Bradesco FICFI MM SebraePrev Moderado 0,20%  - 6,18%

Bradesco FICFI MM SebraePrev Agressivo 0,20%  - 5,50%

BB SebraePrev FI Multimercado 0,18%  - 6,13%

SebraePrev Conservador MM FICFI - Itaú 0,25%  - 6,71%

SebraePrev Moderado MM FICFI - Itaú 0,25%  - 7,75%

CSHG Top FOF II FII 1,90% 20% do que exceder CDI 16,13%

Carteira de Empréstimo 1,00% 20,14%
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6.4. ADMINISTRAÇÃO

As Despesas Administrativas correspondem aos gastos 
para manutenção da gestão do Plano SEBRAEPREV, se-
gregadas em despesas de Administração Previdencial e 
de Administração de Investimentos. Em 2018, o total das 
Despesas Administrativas foi de R$ 7.171.732,08.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS 4.092.604,58

CONSELHEIROS 146.964,61

DIRIGENTES 1.737.614,17

PESSOAL PRÓPRIO 2.194.945,80

ESTAGIÁRIOS 13.080,00

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 84.322,06

VIAGENS E ESTADIAS 233.143,18

SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.732.200,52

CONSULTORIA ATUARIAL 119.795,03

CONSULTORIA CONTÁBIL 55.500,00

CONSULTORIA JURÍDICA 187.067,14

RECURSOS HUMANOS 18.787,00

INFORMÁTICA 730.257,45

GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 97.192,97

AUDITORIA CONTÁBIL 251.685,66

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 271.915,27

DESPESAS GERAIS 729.296,40

MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA 13.377,85

CORREIO E FRETES 13.280,66

COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTES 22.683,59

EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO 132.846,39

INFRA ESTRUTURA 194.206,71

IMPOSTOS 311.634,81

RELACIONAMENTO COM MERCADO 41.266,39

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 60.974,81

OUTRAS DESPESAS 239.190,53

TOTAL 7.171.732,08
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6.4.1. Custo por Participante

A Despesa Per Capita ou Custo por Participante representa um indicador para 
os gastos administrativos por Participantes. Esse indicador permite a reali-
zação de comparações sobre a estrutura de custos da Entidade. Em 2018, 
verificou-se um aumento em virtude da manutenção da quantidade de Par-
ticipantes e do aumento do quadro de pessoal do Instituto, visando atender 
às recomendações de auditoria e do Conselho Fiscal quanto à segregação de 
funções e mitigação de riscos, bem como a implantação do Plano de Conti-
nuidade de Negócios e o desenvolvimento do Plano FAMÍLIA.

6.4.2. Taxa de Carregamento

Desde 2009 vimos numa trajetória de queda da Taxa de Carregamento. 
Para o Orçamento 2018, o Conselho Deliberativo aprovou mais uma redu-
ção, passando a taxa de 1,5% para 1,2%, ao longo de 2018, e de 1,2% para 
0,0%, vigente a partir de 2019. A Taxa de Carregamento incide apenas na 
Contribuição Básica. Contribuições Voluntárias e de Serviço Passado não 
tem Taxa de Carregamento.
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6.4.3. Taxa de Administração

A Taxa de Administração permaneceu estável em 0,8% desde 2013, sendo 
uma das menores praticadas pelo segmento de previdência complementar. A 
referida taxa foi alterada para o ano de 2019 para 0,9%, em função da extinção 
da Taxa de Carregamento, dentre outros fatores.



25



26RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 - SEBRAE PREVIDÊNCIA - 15 ANOS

O objetivo principal de nossa estrutura, políticas, práticas e instrumentos de 
governança corporativa é garantir a confiabilidade, manter a gestão sempre 
transparente aos Participantes, Patrocinadoras, colaboradores e demais 
públicos direta e indiretamente impactados pela nossa atuação.

Além de estrutura organizacional e ações com alto nível de aderência às 
melhores práticas, o Portal do Instituto oferece acesso integral a um conjunto 
de documentos fundamentais para que Participantes e demais públicos 
estratégicos conheçam em detalhes as diretrizes de gestão:

Planejamento Estratégico

Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA

Regulamento do Plano SEBRAEPREV

Código de Princípios Éticos e de Conduta 

Manual de Gavernança Corporativa

Política de Combate e Prevenção  
à Lavagem de Dinheiro

Relatórios Anuais de Informação - RAI

Política de Relacionamento

Política de Combate à Corrupção

Política de Comunicação

Política de Segurança da Informação

Pesquisa de Segurança da Informação

Pesquisas de Satisfação com os Perticipantes

Demonstrações Atuariais

Manual de Gestão de Crise e Imagem

7. GOVERNaNÇa CORPORaTIVa
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7.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

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 fundamentada no planejamento estratégico.
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Macroprocessos
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7.1.1. Instrumentos de Governança

O SEBRAE PREVIDÊNCIA deu início no exercício de 
2018 à revisão de todos os seus instrumentos de go-
vernança, com destaque para a Política de Combate 
e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, como regula-
mentação dos Controles Internos Referentes à Lei 
9.613/98 e Instrução PREVIC Nº 18, de 24 de dezem-
bro de 2014, e a Política de Combate à Corrupção. 
Esse projeto tem como objetivo a revisão e a inclusão 
de novos processos, inclusive do Plano FAMÍLIA, em 
atendimentos aos ajustes recomendados pelos Audi-
tores Independentes, Compliance, e da Auditoria de 
Processos e de Sistemas Corporativos, além das re-
comendações da 9ª Avaliação de Riscos e Controles 
Internos.

7.1.2. Assembleia Geral

As Patrocinadoras e o Instituidor com convênio de 
adesão firmado com o SEBRAE PREVIDÊNCIA reú-
nem-se em Assembleia de Patrocinadores, compe-
tindo-lhes eleger metade dos membros do Conselho 
Deliberativo e metade dos membros do Conselho 
Fiscal e seus respectivos suplentes.

Anualmente é apresentada à Assembleia de Patroci-
nadores, composta de 30 Participantes, a Prestação 
de Contas do exercício anterior e, eventualmente, as 
alterações no Regulamento do Plano e no Estatuto 
da Entidade.

7.2. INDICADORES DE MELHORES PRÁTICAS

A autoavaliação dos níveis de aderência do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA às melhores práticas do segmento, 
conforme o Guia de Melhores Práticas em Fundos de 
Pensão, da Superintendência de Previdência Comple-
mentar (PREVIC), apresentou 99,5% de conformidade 
(Índice Geral de Aderência).

7.2.1. Mapeamento dos Processos

Periodicamente, o SEBRAE PREVIDÊNCIA realiza 
um mapeamento que tem como eixo o alinhamen-
to entre estratégia, processos, pessoas e tecnologia, 
de forma substantiva à ampliação das boas práticas 
existentes e necessárias para um fundo de pensão. 
Trata-se de um método customizado e simples que 
proporciona a participação de todos os Colaborado-
res na revisão, reestruturação, redesenho e manuali-
zação dos Processos de Negócios. 

Além da manualização, automatização e integra-
ção das atividades, a experiência no mapeamen-
to dos processos também facilita a padronização 
das percepções sobre a avaliação de riscos e con-
troles internos, bem como um maior conhecimen-
to e integração dos Colaboradores nas diversas 
atividades e ações da Entidade. Desta forma, são 
identificadas oportunidades de melhorias impor-
tantes, deixando o Instituto no caminho do aperfei-
çoamento constante. 

No final de 2018 foi dado início ao projeto de re-
visão de todos os instrumentos de governança, 
onde estão sendo revisitados todos os processos 
e mapeados novos processos decorrentes do 4º 
Ciclo de Planejamento Estratégico 2019-2022, do 
Plano FAMÍLIA e recomendações de auditorias e 
avaliação de riscos e controles internos, visando 
adequá-los às novas metas e desafios estabeleci-
dos. Como desdobramento deste trabalho, vários 
processos estão sendo automatizados, principal-
mente aqueles relacionados com a área financeira, 
contabilidade e de investimentos, com o objetivo 
de torná-los mais ágeis e confiáveis, além de con-
tribuir com o meio ambiente com redução/elimina-
ção de papéis.

7.2.2. 9º Ciclo de Avaliação de Riscos
e Controles Internos 

O SEBRAE PREVIDÊNCIA entende a gestão de ris-
cos como um processo de contínuas melhorias, os 
resultados aferidos atestam a disposição da orga-
nização em buscar a mitigação dos riscos que afe-
tam suas atividades. Vale ressaltar que a formali-
zação de controles, além de fazer parte das boas 
práticas de mercado, é uma exigência da Resolu-
ção CGPC nº 13 de 01/.10/2004. Por isso, visan-
do mensurar as incertezas futuras em termos de 

Governança
100%

Investimentos 
100%

Passivo
Previdenciário

100%

Atende

Não atende

Gestão  
de riscos

98,4%

Total
99,5%

1,6% 0,5%
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probabilidade e impacto, em relação aos objetivos 
planejados, foi concluído o 9º Ciclo de Avaliação de 
Riscos e Controles Internos, desenvolvido por Con-
sultoria especializada. 

Em 2018, o método de avaliação foi aperfeiçoado 
ainda mais, com a introdução da nova métrica da 
“contribuição” dos controles na análise dos resul-
tados e na seleção dos planos de ação e, também, 
com a introdução da análise dos controles no rela-
tório final.

No desenvolvimento dos trabalhos foi utilizada a 
metodologia RCSA - Risk and Control Self Assess-
ment, de tal forma que os resultados refletem as per-
cepções dos colaboradores da Entidade em relação 
aos riscos e controles. Num segundo passo para 
avaliação dos controles, previsto para o exercício de 

2019, será aplicado o método ACBP - Avaliação de 
Controles Baseada em Padrões, por meio do qual é 
oferecido um elenco de requisitos como base para a 
avaliação dos níveis de controle. Ao determinar um 
nível de padrão baseado em um conjunto de me-
lhores práticas, o método ACBP propiciará à Enti-
dade uma oportunidade de comparar suas práticas 
de controle com padrões de mercado, identificando 
oportunidades de melhoria.

De acordo com o Relatório Final do 9º Ciclo de Ava-
liação de Riscos e Controles Internos, em termos de 
resultados, o quadro foi de melhoria nos controles 
dos riscos da Instituição, conforme gráficos compa-
rativos. Quando se analisa a matriz de risco residu-
al, notamos uma significativa variação no déficit de 
controle, entre os resultados dos dois últimos ciclos. 

Para entender esta variação deve-se levar em consideração alguns fatores como a atualização da base de 
controles, tendo em vista que o Instituto já havia adquirido um bom nível de aderência às boas práticas de 
mercado até então aplicadas, e a mudança de percepção em relação à formalização dos requisitos de contro-
les existentes. Dentre estes podemos destacar:

• novos controles: práticas de ouvidoria, práticas de gestão de RH, política de prevenção e combate à frau-
de, indicadores de gestão, etc.;

• inclusão de novos requisitos de controles, como exemplo, relacionados às práticas de conformidade de 
investimentos, práticas de relacionamento com gestores e custodiantes, práticas de gestão de pessoas, 
entre outros; e

• mudança de percepção em relação a existência/formalização dos requisitos de controles. 

Diante do exposto, constatamos que aproximadamente 85% do déficit total da Entidade se deve a estas prin-
cipais mudanças.



30RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 - SEBRAE PREVIDÊNCIA - 15 ANOS

7.2.3. Avaliação de Compliance

O Programa de Integridade Corporativa 
(Compliance) visa avaliar e mitigar os riscos 
de não conformidade e fraudes, aperfeiçoan-
do as operações e protegendo a reputação 
da organização em um cenário de crescen-
te demanda para garantir consonância com 
seus princípios e valores, bem como com 
leis, regulamentos e normas nacionais e in-
ternacionais. É composto por vários elemen-
tos que interagem com os aspectos ineren-
tes às áreas de negócios do Instituto. 

Considerando as constantes mudanças 
de gestão e aumento da complexidade dos 
riscos e regulamentações, essa ferramenta 
tende a se tornar cada vez mais dinâmica, 
complexa, estratégica e flexível, sem perder 
a sua essência e o aculturamento da condu-
ta ética dos colaboradores, representantes e 

Com relação às orientações apontadas, o SEBRAE PREVIDÊNCIA executou um Plano 
de Ação que apontou 21 recomendações, em 6 macroprocessos, sendo que 19 delas 
já foram plenamente atendidas, o que corresponde a 90,5%, restando entre outras a 
implementação do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) – que, pela sua comple-
xidade se encontra em fase de implementação.

fornecedores. Dessa forma, é exigida uma 
mudança cultural, na qual a Gestão de Com-
pliance não é apenas mais uma necessida-
de de verificação/identificação e sim parte 
integrante da forma como os negócios são 
conduzidos. 

O Programa requer um monitoramento 
contínuo e também uma análise recor-
rente dos riscos associados às Transa-
ções Críticas que o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
está exposto. Está prevista para o início 
do próximo ano a 3ª etapa do Programa 
de Integridade Corporativa, pela consulto-
ria DeloitteToucheTohmatsu, onde serão 
analisadas, novamente, a eficácia e eficiên-
cia dos controles já verificados nos anos 
anteriores, contemplando a inclusão de 
novas Transações Críticas da Entidade. 
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O compromisso do SEBRAE PREVIDÊNCIA com 
uma gestão estratégica e profissionalizada – que se 
traduza em resultados consistentes de longo prazo 
para seus Participantes e Patrocinadoras e contri-
bua para o fortalecimento do sistema de previdência 
complementar – se efetiva por meio do Planejamen-
to Estratégico quadrienal, disponível no portal do Ins-
tituto na internet. 

Faz parte dos elementos de cultura corporativa do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, desde o início, a preocupação 
em entender e se preparar de forma planejada e proa-
tiva para atender cada vez mais e melhor as expecta-
tivas dos Participantes e Patrocinadores. E se a cons-
trução da estratégia for transparente e compartilhada 
com os públicos de interesse, maiores chances de su-
cesso e efetividade e, consequentemente, apresentar 
uma resposta ao desafio de olhar para o futuro. 

O sucesso do Planejamento Estratégico depende 

não apenas da sua concepção, mas do acompa-
nhamento periódico dos marcos que foram estabe-
lecidos, para que ações corretivas sejam propostas, 
para manter o rumo em direção aos objetivos traça-
dos. Acreditamos que este processo tem papel fun-
damental no futuro da entidade e, portanto, desde 
o processo de elaboração, execução e acompanha-
mento deste processo. Somente com o interesse ex-
plícito e a crença da alta administração nos resulta-
dos do planejamento é que ele poderá sair do papel e 
incorporar-se à cultura da entidade.

O Planejamento Estratégico 2019-2022, explicitado 
no Mapa Estratégico, é um importante instrumen-
to para a gestão de negócios e das pessoas. Com 
metas e indicadores definidos, orienta a atuação da 
Diretoria Executiva e dos Colaboradores – que rece-
beram informação e treinamento necessários para o 
entendimento das responsabilidades e capacitação 
específica para transformar conhecimento em ação.

8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2022
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Esse monitoramento constante das ações e res-
pectivos resultados são expressos em uma série 
de indicadores e subsidiam todos os instrumentos 
de prestação de contas, tais como os que constam 
no Resumo Executivo deste Relatório. Os índices 
compõem o Desempenho da Estratégia Institucio-
nal, apresentado trimestralmente aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, e o Desempenho Operacional 
Institucional, que monitora a evolução da execução 
do Plano de Ação – apresentado ao Conselho De-
liberativo por meio da Comissão de Planejamento 
e Orçamento, e ao Conselho Fiscal, bem como sua 
disponibilização no Espaço dos Conselheiros.

Já no início de 2018, foi desenvolvido o 4º Ciclo de 
Planejamento Estratégico que balizará as ações do 
Instituto para os o período 2019-2022. O processo 
foi amplamente divulgado com os participantes, pa-
trocinadores e demais stakeholders, assessorado 
por consultoria especializada em planejamento e 
previdência e teve participação efetiva dos colabo-
radores, conselheiros, fornecedores e gestores do 
Plano SEBRAEPREV, em três Oficinas de Trabalho.

O referido trabalho resultou na definição da Diretriz e 
Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores, ou seja, 
num Plano de Gestão Estratégica que fundamentará 
os Planos de Ação.

9. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

9.1. SUSTENTABILIDADE

O SEBRAE PREVIDÊNCIA atua com princípios so-
cioambientais como uma questão de responsa-
bilidade corporativa. Além de ações específicas 
implementadas na rotina dos colaboradores, o Ins-
tituto adota mecanismos de controle preventivos e 
corretivos contra abusos interesseiros na política 
de investimento – uma vez que, sem eles, os ren-
dimentos a serem auferidos pelos Participantes e 
Assistidos podem ser reduzidos ou até perdidos.

9.2. LEGADO PARA A SOCIEDADE

O SEBRAE PREVIDÊNCIA acredita que promover a 
discussão sobre a necessidade de planejar financei-
ramente o futuro, constituindo uma reserva para a 
aposentadoria e administrando o dinheiro de forma 
eficiente, é fundamental para melhorar a qualidade 
de vida da sociedade.

Por isso, desde 2011 o Instituto possui um Progra-
ma de Educação Financeira e Previdenciária, o PLA-
NEJAR, destinado aos Participantes, Assistidos e 
seus familiares.

9.2.1. Planejar

O Programa de Educação Financeira e Previdenciá-
ria do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Planejar conta com 
uma série de ações que visam informar, instruir e 
orientar os Participantes e não Participantes para 

que tenham conhecimento suficiente para tomar as 
melhores decisões com relação às finanças pesso-
ais e à sua previdência.

9.2.1.1. Principais ações do Planejar em 2018
 
II Feira da Previdência
 
O SEBRAE PREVIDÊNCIA realizou a sua II Feira da 
Previdência entre os dias 15 e 16 de maio, em Brasí-
lia, na Sede do SEBRAE Nacional, com o objetivo de 
tornar o universo da previdência, finanças e saúde 
mais amplo e acessível aos empregados das Patro-
cinadoras e, também, ao público em geral.
 
Importantes temas como o cenário macroeconômi-
co do país, a importância do planejamento na apo-
sentadoria, como lidar com a responsabilidade de 
construir o nosso futuro financeiro e como os hábi-
tos saudáveis podem melhorar a qualidade de vida 
fizeram parte da programação.

Além das palestras, a II Feira disponibilizou stands 
de atendimento individual do INSS, do Hospital Of-
talmológico de Brasília (aferição de pressão intrao-
cular e teste de proteção UV dos óculos) e do Hospi-
tal Santa Marta (aferição de pressão arterial e teste 
de glicemia).

Saiba mais no link: http://sebraeprevidencia.com.br/
noticias-sebrae-previdencia/2022/II-Feira-da-Previdên-
cia-alcança-mais-de-600-pessoas.
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Campanhas Culturais
 
A realização de Campanhas Culturais com temáticas 
voltadas à educação financeira e previdenciária pro-
move a aproximação com os participantes e lhes dá 
subsídios para a reflexão a respeito da importância 
da previdência complementar para o seu futuro. Em 
2018, foram realizados as seguintes campanhas:
 
• Dia do Aposentado, com o objetivo de incenti- 

vá-los a pensar sobre a adesão dos seus fami-
liares a um plano de benefícios previdenciários 
administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA – que 
viria a se tornar o Plano Família;

• Dia do Participante, cujo intuito foi estimular os 

participantes a refletirem sobre o que é essen-
cial na construção do futuro de seus familiares;

• Dia Internacional da Mulher, com o propósito 
de saber o que inspira as participantes a bus-
carem uma vida com mais qualidade e equilí-
brio financeiro;

• Dia dos Pais, cuja finalidade era medir o nível 
de entendimento dos participantes obre as al-
terações realizadas no Regulamento do Plano 
SEBRAEPREV;

• Dia das Crianças, com o objetivo de permitir à 
família do participante a escolha do nome do 
mascote do Programa Planejar e, assim, en-
volvê-los na temática da educação financeira 
e previdenciária.

II Feira da Previdência

Campanha do Dia das Crianças Campanha do Dia do Aposentado
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10. DIRETORES, CONSELHEIROS E GESTORES
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10.1. INICIATIVAS DE CAPTAÇÃO

O SEBRAE PREVIDÊNCIA estimula a participação de colaboradores e 
gestores em cursos e eventos diversos ligados ao segmento de fundos 
de pensão, além de contar com iniciativas próprias de capacitação – 
como, por exemplo, o Fórum SEBRAEPREV de Economia e a Oficina de 
Gestores SEBRAEPREV, que são ações do Planejar. Em 2018, represen-
tantes do Instituto estiveram presentes nos seguintes eventos:

• Dia do Aposentado 2018 - Abrapp;
• Encontro Regional Centro Norte - Abrapp;
• 23º Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte e Nor-

deste (EPINNE);
• 21º Encontro dos Profissionais de Benefícios do Norte e Nor-

deste (EPB);
• Encontro Nacional de Comunicação, Relacionamento e Educação 

dos Fundos de Pensão;
• VI Evento Mercer GAMA de Previdência Complementar (EGPC);
• 7º Seminário “O Desafio da Gestão de Investimento na Previdência 

Complementar Fechada”;
• 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada.
• 9º Congresso Brasileiro de Vendas.

10.2. CERTIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE DIRIGENTES

10.2.1. Certificação

De acordo com a Instrução Previc nº 06, de 29 de maio de 2017, em seu 
Art. 3º, Inciso II, é exigido dos fundos de pensão a certificação de todos os 
membros da Diretoria e da maioria dos membros dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal. Consciente da necessidade de aferir as competências dos 
seus profissionais em todas as suas esferas, além de cumprir as exigên-
cias legais, o SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2018 com todos os seus 
Diretores certificados pelo ICSS - Instituto de Certificação dos Profissio-
nais de Seguridade Social, bem como 83% dos seus Conselheiros Delibe-
rativos e Fiscais.

10.2.1. Habilitação

Para confirmar o atendimento aos requisitos condicionantes ao exercício 
de dirigente ou profissional envolvido na gestão e fiscalização dos planos 
de benefícios, a citada Instrução Previc nº 06, em seu Artigo 4º, exige que 
os membros da Diretoria Executiva das fundações sejam habilitados pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc. E todos 
os membros da Diretoria do SEBRAE PREVIDÊNCIA já foram habilitados.
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A Área de Relacionamento do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA recebe as demandas dos Participantes e é res-
ponsável por respondê-las, bem como desenvolve 
políticas de relacionamento de longo prazo, pro-
movendo satisfação e fidelização. Cabe a ela a cor-
reta interpretação e aplicação da legislação e do 
Regulamento dos Planos SEBRAEPREV e FAMÍLIA 
nos processos previdenciários, desde a adesão do 
Participante até a concessão de sua aposentado-
ria, requerimento de um dos institutos ou solicita-
ção de pensão por morte.

11.1. OUVIDORIA

A Ouvidoria é um canal de “segunda instância” 
para situações que não são devidamente resol-
vidas, cabendo sugestões para aperfeiçoamento 

dos processos internos, visando à melhoria con-
tínua do Relacionamento com o Participante. Ela 
não substitui o Atendimento, que é a porta de en-
trada do Instituto, mas atua como uma mediadora 
de eventuais conflitos, devendo ser acionada em 
casos específicos como reclamações, sugestões, 
denúncias, críticas e elogios.

Em 2018, a Ouvidoria permaneceu garantindo aos 
participantes do Plano SEBRAEPREV e público em 
geral o devido acolhimento de suas manifestações, 
contribuindo cada vez mais para a proximidade 
com os nossos participantes de forma íntegra e 
transparente. Trimestralmente são gerados relató-
rios de acompanhamento, os quais são apreciados 
também pelo Conselho Fiscal.

11. RElaCIONaMENTO

11.2. MATRIZ DE MAPEAMENTO DO 
PÚBLICO DO INSTITUTO

Patrocinadoras

Conselhos

PREVIC

Colaboradores

Gestores

Participantes

ASSETS

Fundos

SPPC

ABRAPP Imprensa

IBA

Fornecedores

Jurídico

Associações

Legenda

Alta interferência

Média Interferência

Baixa Interferência
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11.3. CANAIS DE ATENDIMENTO

O atendimento requer uma série de ações que vão 
além da cordialidade, simpatia ou presteza nas in-
formações. Por não entregar um bem tangível, um 
dos fatores imprescindíveis neste contexto é a con-
fiança do Participante não apenas nos serviços ou 
produtos, mas também nos profissionais e, princi-
palmente, na Entidade.

Parte importante nesse processo é o diálogo aber-
to e permanente com as Patrocinadoras para que o 
fluxo das informações seja rápido, preciso e comple-
to, uma vez que o relacionamento é enriquecido por 
essa parceria. Além disso, disponibilizar vários ca-
nais de atendimento para atender de forma plena o 
Participante, com eficiência e qualidade, é fundamen-
tal para o êxito nesse processo. Conheça-os abaixo.

11.3.1. Canais de Atendimento ao Participante

CORRESPONDÊNCIA
Cartas são utilizadas para o esclarecimento de dúvidas, 
reclamações ou sugestões.

ELETRÔNICO
Atendimento com serviços e consultas disponíveis pelo 
Portal (Área Restrita e Fale Conosco), Skype e e-mail, 
com mecanismos e ferramentas que garantem ao Par-
ticipante e à Entidade a segurança da informação.

PRESENCIAL 
Atendimento ao Participante na sede do Instituto, em 

espaço personalizado, individualizado e estruturado 
para proporcionar mais segurança e conforto.

TELEFÔNICO
Por meio de um número de telefone amplamente divul-
gado, permite o esclarecimento de dúvidas sobre o pla-
no e serviços oferecidos pela Entidade e, ainda, o enca-
minhamento de reclamações, dúvidas ou solicitações. 

11.3.2. Canais de Atendimento
a públicos específicos

ATENDIMENTO CORPORATIVO
Prestado diretamente aos profissionais de Recur-

Portal

Relacionamento
com o  Participante

Skype

Telefone

Facebook

Fale
Conosco

Gestores

Acesso
Restrito

Presencial
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sos Humanos/Gestão de Pessoas das Patrocinadoras e instituido-
ras 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 E
ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES
Esclarece e dá suporte a informações sobre produtos e serviços.

11.4. ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTO

Ao longo de 2018, foram realizados 9.867 atendimentos pelos prin-
cipais canais de relacionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Por Canal de Atendimento

TELEFONE E-MAIL
PRESENCIAL

SKYPE

58,20%

34,09%

7,52%

0,18%

Os períodos com a maior quantidade de atendimentos 
compreenderam os meses de março, abril, julho e novembro. 
Nesses meses, o maior fluxo foi motivado por informações para 
fins de Imposto de Renda, campanhas de alteração de percentual 
de contribuição e perfil de investimento, recálculo de benefícios, 
mudanças nas taxas do programa de empréstimos, atualização 
cadastral, alterações do regulamento do Plano SEBRAEPREV e 
programas de desligamento de empregados realizados pelas 
patrocinadoras.
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11.4.1. Assuntos mais abordados

SOLICITAÇãO DE RESGATE 13,71%

11,67%

10,79%

7,97%

7,53%

7,18%

7,13%

6,09%

5,67%

5,01%

4,83%

4,48%

3,14%

2,21%

1,86%

0,33%

0,31%

0,09%

0,02%

CRÉDITO DE RESGATE

BOLETO EMPRÉSTIMO

ALTRAÇãO CADASTRAL

AMORTIZAÇãO/ QUITAÇãO

CRÉDITO EMPRÉSTIMO

ADESãO

SERVIÇO PASSADO

SIMULAÇãO DE BENEFÍCIO

AUTOPATROCÍNIO

INFORME DE  RENDIMENTO

BOLETO AUTOPATROCÍNIO

SOLICITAÇãO DE EMPRÉSTIMO

ALTERAÇãO PERCENTUAL

LOGUIN

BENEFÍCIO DE RISCO

PLANO FAMÍLIA

REPACTUAÇãO DE EMPRÉSTIMO

AGRADECIMENTO

11.4.2. Participantes atendidos

Por Situação no Plano

ATIVO
58,28%

ASSISTIDO
14,42%

AUTOPATROCÍNIO
11,08%

DESLIGADO 
9,11%

VINCULADO
6,94%
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Por Região / Patrocinadora

2,00%

0,72%

1,42%

0,76%

2,51%

1,61%

2,45%

2,45%

1,65% 0,97%
2,50%

2,87%

1,16%
1,05%

5,00%

13,51%

2,98%

6,82%
14,30%

4,43%

2,28%

4,79%

1,59%

1,98%

1,98%

0,02%

1,21%
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A área de Comunicação é um importante instru-
mento do Relacionamento do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA e atua em duas esferas: interna e externa.

Internamente, as estratégias de comunicação pro-
movem a interação entre dirigentes, gerentes e 
empregados. Já externamente, as ações da área 
proporcionam aos Participantes (Ativos e Assisti-
dos), dirigentes das Patrocinadoras, membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal, governo e demais 
públicos de interesse mapeados em nossa matriz, o 
acompanhamento da gestão do Instituto e dos pla-
nos de benefícios administrados.

É responsável, também, pela implementação da 
Política de Comunicação e aferição dos fatores e 
comportamentos que zelam pela reputação da En-
tidade, de acordo com o Manual de Gestão de Crise 
e Imagem.

12.1. PRINCIPAIS CANAIS

O SEBRAE PREVIDÊNCIA explora a comunicação 
em diversos canais. Dentre eles, destacam-se:

Portal
O Portal do Instituto traz notícias sobre previdên-
cia, educação financeira e institucionais, além de 
informações sobre o Plano SEBRAEPREV, gestão 
dos investimentos e governança corporativa. Atua 
também como canal de atendimento, por meio da 
seção Fale Conosco.

Informe SEBRAEPREV
Boletim eletrônico mensal enviado aos participan-

tes e Patrocinadoras que traz um resumo das prin-
cipais informações do mês, antes disponibilizadas 
no Portal.

Facebook
Página oficial do Instituto na rede social, funcionan-
do como um canal de aproximação, fornecendo as-
suntos de interesse do cotidiano do participante.

TV SEBRAE PREVIDÊNCIA
Canal oficial do Instituto no YouTube, com conteú-
do próprio, disponibilizado de forma a conscientizar 
sobre a importância de planejar a aposentadoria e 
conquistar uma vida financeira equilibrada para ga-
rantir melhor qualidade de vida no futuro.

12.2. COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS

- 12 edições do boletim eletrônico Informes SEBRA-
EPREV foram disparadas.

- 2 foram as publicações impressas confecciona-
das ao longo do ano: a revista Previdência em Foco 
e o informativo SEBRAEPREV Notícias.

- 79.395 foi o número total de acessos ao Portal do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA.

- 130 novos fãs foram conquistados no Facebook 
ao longo do ano. Em 31/12, eram 2.600 no total.

- 33.352 foi a quantidade de visualizações totais dos 
vídeos publicados na TV SEBRAE PREVIDÊNCIA, o 
canal oficial do Instituto no YouTube.

12. COMUNICaÇÃO
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Uma importante novidade que marca 
os 15 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA é 
o lançamento do Plano Família – um 
plano totalmente flexível e que já está 
aberto para adesões. Desenhado para 
os participantes do Plano SEBRAEPREV 
e seus familiares até 3º grau, o Plano é 
estruturado na modalidade de Contri-
buição Definida – isto é, o participante 
é quem definirá com quanto vai contri-
buir: não existirá um valor mínimo e ele 
poderá ser alterado a qualquer tempo.

No momento da adesão, o participante 
poderá, ainda, escolher a data para so-
licitar o benefício, desde que seja a par-
tir de 18 anos de idade, tendo também 
a chance de modificá-la quando desejar. 
Já o valor da sua renda na aposentadoria 
vai depender do montante acumulado a 
partir das contribuições mais a rentabili-
dade durante o período de participação.

Com o Plano Família você poderá investir tanto para a aposentadoria 
quanto para outros projetos de vida. Então, qual é o seu sonho? Um carro 
novo, garantir os estudos dos seus dependentes, ou aquela casa tão 

desejada? Com o Plano Família você pode mais!
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31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO DE 2018

ATIVO 2018 2017 PASSIVO 2018 2017

DISPONÍVEL 2.732 1.745 EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.386 2.236

  Gestão Previdencial 1.211 1.562

REALIZÁVEL 840.450 768.195   Gestão Administrativa 649 318

  Gestão Previdencial 387 200   Investimentos 526 356

  Gestão Administrativa 2.717 62

  Investimentos 837.346 767.933 PATRIMÔNIO SOCIAL 841.008 767.923

     Fundos de Investimento 788.254 722.264   Patrimônio de Cobertura do Plano 792.079 722.333

     Empréstimos e
     Financiamentos

49.092 45.669     Provisões Matemáticas 792.079 722.333

      Benefícios Concedidos 103.528 92.561

      Benefícios a Conceder 688.551 629.772

PERMANENTE 212 219   Fundos 48.929 45.590

  Imobilizado 114 120     Fundos Previdenciais 42.490 41.627

  Intangível 98 99     Fundos Administrativos 5.430 3.024

    Fundos dos Investimentos 1.009 939

TOTAL DO ATIVO 843.394 770.159 TOTAL DO PASSIVO 843.394 770.159

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.

13. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - DMPS (Conslidado)

DESCRIÇÃO 2018 2017 Variação (%)

A) Patrimônio Social - início do exercício 767.923 670.824 14,47%

1. Adições 118.576 137.142 -13,54%

(+)     Contribuições Previdenciais 59.650 62.529 -4,60%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 49.278 67.507 -27,00%

(+)     Receitas Administrativas 9.364 6.756 38,60%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 214 233 -8,15%

(+)     Constituição de Fundos de Investimento 70 117 -40,17%

2. Destinações -45.491 -40.043 13,61%

(-)     Benefícios -38.319 -33.779 13,44%

(-)     Despesas Administrativas -7.172 -6.264 14,50%

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 73.085 97.098 -24,73%

(+/-)     Provisões Matemáticas 69.746 94.223 -25,98%

(+/-)     Fundos Previdenciais 863 2.033 -57,55%

(+/-)     Fundos Administrativos 2.406 725 231,86%

(+/-)     Fundos dos Investimentos 70 117 -40,17%

4. Operações Transitórias 0 0 0

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) 841.008 767.923 9,52%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - DMAL

PLANO SEBRAEPREV

DESCRIÇÃO 2018 2017 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 763.960 667.704 14,42%

1. Adições 109.512 130.779 -16,26%

(+)     Contribuições 60.234 63.272 -4,80%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 49.278 67.507 -27,00%

2. Destinações -38.903 -34.523 12,69%

(-)     Benefícios -38.319 -33.779 13,44%

(-)     Custeio Administrativo -584 -744 -21,51%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 70.609 96.256 -26,64%

(+/-)     Provisões Matemáticas 69.746 94.223 -25,98%

(+/-)     Fundos Previdenciais 863 2.033 -57,55%

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 834.569 763.960 9,24%

C) Fundos não previdenciais 6.439 3.963 62,48%

(+/-)     Fundos Administrativos 5.430 3.023 79,62%

(+/-)     Fundos dos Investimentos 1.009 940 7,34%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - DAL

  PLANO SEBRAEPREV

DESCRIÇÃO 2018 2017 Variação (%)

1. Ativos 842.744 769.841 9,47%

  Disponível 2.259 1.635 38,20%

  Recebível 5.817 3.223 80,48%

  Investimento 834.668 764.983 9,11%

     Fundos de Investimento 785.576 719.314 9,21%

     Empréstimos e Financiamentos 49.092 45.669 7,50%

2. Obrigações 1.736 1.918 -9,49%

  Operacional 1.736 1.918 -9,49%

3. Fundos não Previdenciais 6.439 3.963 62,48%

  Fundos Administrativos 5.430 3.024 79,56%

  Fundos dos Investimentos 1.009 939 7,45%

4. Resultados a Realizar 0 0 0

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 834.569 763.960 9,24%

  Provisões Matemáticas 792.079 722.333 9,66%

  Fundos Previdenciais 42.490 41.627 2,07%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)  - DPGA

2018 2017 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 3.024 2.298 31,59%

  1. Custeio da Gestão Administrativa 9.577 6.989 37,03%

     1.1 Receitas 9.577 6.989 37,03%

      Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 584 743 -21,40%

      Custeio Administrativo dos Investimentos 6.578 5.668 16,06%

      Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 291 345 -15,65%

      Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 214 233 -8,15%

      Outras Receitas 1.910 0 -

  2. Despesas Administrativas -7.171 -6.264 14,48%

    2.1 Administração Previdencial -4.161 -4.091 1,71%

      Pessoal e Encargos -2.269 -2.140 6,03%

      Treinamentos / congressos e seminários -47 -46 2,17%

      Viagens e estadias -129 -117 10,26%

      Serviços de terceiros -1.147 -926 23,87%

      Despesas gerais -378 -682 -44,57%

      Depreciações e amortizações -34 -55 -38,18%

      Tributos -26 0 -

      Outras despesas -131 -125 4,80%

    2.2 Administração dos Investimentos -3.010 -2.155 39,68%

      Pessoal e encargos -1.824 -1.500 21,60%

      Treinamentos / congressos e seminários -37 -10 270,00%

      Viagens e estadia -104 -50 108,00%

      Serviços de terceiros -585 -461 26,90%

      Despesas Gerais -303 -134 126,12%

      Depreciações e amortizações -27 0 -

      Tributos -22 -18 22,22%

      Outras despesas -108 0 -

  3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 0 0 0

  4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3) 2.406 725 -8

  5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 2.406 725 -8

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5) 5.430 3.024 32

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS - DPT

  PLANO SEBRAEPREV

DESCRIÇÃO 2018 2017 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3) 837.314 766.818 9,19%

    1.Provisões Matemáticas 792.079 722.334 9,66%

      1.1.Benefícios Concedidos 103.528 92.561 11,85%

         Contribuição Definida 103.528 92.561 11,85%

      1.2.Benefício a Conceder 688.551 629.773 9,33%

         Contribuição Definida 688.551 629.773 9,33%

             Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) 302.482 276.483 9,40%

             Saldo de contas - parcela participantes 386.069 353.290 9,28%

    2. Fundos 43.498 42.566 2,19%

        2.1. Fundos Previdenciais 42.489 41.626 2,07%

        2.2. Fundos dos Investimento – Gestão Previdencial 1.009 940 7,34%

    3. Exigível Operacional 1.737 1.918 -9,44%

        3.1. Gestão Previdencial 1.211 1.562 -22,47%

        3.2. Investimentos - Gestão Previdencial 526 356 47,75%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações financeiras.
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1. Informações gerais sobre
o SEBRAE PREVIDÊNCIA

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

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

As Unidades que compõem o Sistema SEBRAE e a 
ABASE - Associação Brasileira dos Sebraes Estadu-
ais, mediante a celebração dos respectivos Convê-
nios de Adesão, são patrocinadoras do Plano SE-
BRAEPREV, além do próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA.

As atividades foram iniciadas com o objetivo de com-
plementar os benefícios concedidos pela previdência 
social mediante administração do Plano SEBRAE-
PREV, classificado como Contribuição Definida, que 
objetiva atender a seus participantes, assistidos e 
respectivos beneficiários, na forma prevista em seu 
regulamento. Os Benefícios assegurados, conforme 
regulamento, pelo Plano SEBRAEPREV são:

• Aposentadoria Antecipada;
• Aposentadoria Normal;
• Aposentadoria por Invalidez; e
• Pensão por Morte.

Em 24/12/2018 foi aprovado e publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) o novo Plano de Contribui-
ção Definida – Plano Família (CNPB nº 2018.0023-
92), pela PREVIC através da Portaria nº 1.209, de 
24/12/2018. O início oficial do Plano ocorreu em 
26/02/2019.

As EFPCs, como o SEBRAE PREVIDÊNCIA, são regu-
lamentadas pelo Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC) e fiscalizadas pela Superin-
tendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC). Esses dois órgãos são vinculados ao Mi-
nistério da Fazenda.

Os recursos necessários ao atendimento dos obje-
tivos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e ao seu funciona-
mento operacional proveem de contribuições das 
patrocinadoras, dos participantes e dos rendimen-
tos resultantes das aplicações desses recursos que 
se apresentam consoante o disposto na Resolução 
nº 4.661, de 25 de maio de 2018, do Conselho Mone-
tário Nacional.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA goza de isenção tributária 
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, conforme art. 5º 
da Lei nº 11.053/2004 e Instrução Normativa SRF 
nº 588/2005, e está sujeito à tributação do PIS e da 
COFINS no regime cumulativo, nos termos da Lei nº 
9.718/1998.

2. Patrocinadores, participantes,
assistidos e beneficiários

Os patrocinadores e os instituidores são pessoas 
jurídicas assim admitidas nos Planos de Benefícios 
administrados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio 
de Convênio de Adesão, devidamente aprovado pelo 
órgão oficial competente, cujos termos e condições 
não devem conflitar com os princípios e as disposi-
ções do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, obser-
vado o disposto na legislação aplicável.

O Plano SEBRAEPREV tem como patrocinadoras as 
seguintes empresas:

(Em milhares de Reais)

• SEBRAE Nacional;
• ABASE;
• SEBRAE PREVIDÊNCIA;
• SEBRAE/AC;
• SEBRAE/AL;
• SEBRAE/AM;
• SEBRAE/AP;
• SEBRAE/BA;
• SEBRAE/CE;
• SEBRAE/DF;

• SEBRAE/ES;
• SEBRAE/GO;
• SEBRAE/MA;
• SEBRAE/MG;
• SEBRAE/MS;
• SEBRAE/MT;
• SEBRAE/PA;
• SEBRAE/PB;
• SEBRAE/PE;
• SEBRAE/PI;

14. NOTaS EXPlICaTIVaS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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• SEBRAE/PR;
• SEBRAE/RJ;
• SEBRAE/RN;
• SEBRAE/RO;
• SEBRAE/RR;

• SEBRAE/RS;
• SEBRAE/SC;
• SEBRAE/SE;
• SEBRAE/SP;
• SEBRAE/TO.

São participantes as pessoas físicas assim admi-
tidas nos Planos de Benefícios administrados pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio de Termo de Ade-
são, conforme disposto nos respectivos Regulamen-
tos Específicos.

São assistidos os participantes ou seus beneficiá-
rios em gozo de benefícios de prestação continuada 
concedidos pelo plano de benefícios administrado  
pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.

São Beneficiárias as pessoas físicas indicadas pelo 

Participante para gozarem de benefício de presta-
ção continuada assegurado pelo plano de bene-
fícios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
conforme disposto nos respectivos Regulamentos 
Específicos.

A Composição populacional do plano SEBRAEPREV 
está descrita a seguir:

3. Apresentação das
Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis estão sendo apresen-
tadas e foram elaboradas de acordo com as nor-
mas contábeis específicas do Conselho Nacional 
de Previdência Complementar (CNPC) e da PREVIC, 
do Ministério da Previdência Social (MPS) e, quando 
aplicável, as normas editadas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC).

Por constituírem as EFPCs um segmento econômi-
co específico, a contabilidade está suportada por 
um plano de contas e demonstrações contábeis es-
peciais descritos na Resolução CNPC nº 8, de 31 de 
outubro de 2011, complementada pela Instrução nº 
34, de 24 de setembro de 2009. Esta última estabe-
lece os procedimentos que deverão ser observados, 
bem como a função e o funcionamento das contas.

Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, a 
qual revogou a Resolução CNPC nº 8 de 31 de ou-
tubro de 2011, mas manteve os Anexos A – Planifi-
cação Contábil Padrão e B – Modelos e Instruções 
de preenchimento das Demonstrações Contábeis 
vigentes até 31 de dezembro de 2018; Instrução da 
Secretaria de Previdência Complementar (SPC) nº 
34 de 24 de setembro de 2009 e alterações poste-
riores, as entidades fechadas de previdência com-

plementar apresentam os seguintes demonstrati-
vos contábeis:

a. Balanço patrimonial
O balanço patrimonial é constituído por ativo, pas-
sivo e patrimônio social, em que: (i) o ativo compre-
ende bens, direitos e demais aplicações de recursos 
relativas aos planos, capazes de honrar os compro-
missos assumidos conforme regulamento, obser-
vadas as Gestões Previdencial, Administrativa e o 
fluxo dos investimentos; (ii) o passivo compreende 
obrigações para com os participantes e os tercei-
ros, classificadas em operacional e contingencial 
e segregadas em Gestão Previdencial, Gestão Ad-
ministrativa e de Investimentos; e (iii) o patrimônio 
social compreende o patrimônio de cobertura do 
plano e os fundos segregados em previdenciais, ad-
ministrativos e de investimentos. 

b. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 
A Demonstração das Mutações do Patrimônio So-
cial (DMPS) é uma demonstração que destina-se a 
evidenciar a composição dos elementos que provo-
caram as alterações ocorridas no patrimônio social 
do conjunto de Planos de Benefícios administrados 
pelo Instituto. 

c. Demonstração do Ativo Líquido (DAL)
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) destina-se a 
evidenciar as mutações dos componentes patrimo

2018 2017

 Quantidade Idade Média Quantidade Idade Média

Participantes ativos 7.669 42,49 7.771 41,98

Participantes aposentados 230 64,95 186 64,33

Aposentadoria por invalidez 2 56,50 3 54,41

Pensionistas 18 61,47 15 65,27

Total 7.919  7.975  
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niais 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.

d. Demonstração das Mutações do Ativo Líquido (DMAL)
A Demonstração das Mutações do Ativo Líquido 
(DMAL) destina-se à evidenciação das alterações 
do ativo líquido do plano de benefícios, no exercício 
a que se referir, e discrimina o saldo do ativo líqui-
do no início do exercício, as adições/deduções e os 
acréscimos/decréscimos no ativo líquido e as cons-
tituições de fundos. 

e. Demonstração do Plano de Gestão Administrativa 
(DPGA)
A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa 
(DPGA) explica a atividade administrativa da EFPC, 
evidenciando as alterações do fundo administrati-
vo, e discrimina as receitas administrativas do exer-
cício, as despesas administrativas, segregadas por 
Administrações Previdencial, de Investimentos, As-
sistencial e outras do exercício, sobras ou insufici-
ência da Gestão Administrativa e a constituição ou 
a reversão do fundo administrativo no exercício.

f. Demonstração das Provisões Técnicas do Plano (DPT)
A Demonstração das Provisões Técnicas do Plano 
(DPT) destina-se ao detalhamento do patrimônio de 
cobertura do plano, evidenciando os valores desti-
nados à cobertura dos benefícios concedidos e dos 
benefícios a conceder, no exercício a que se referir.

As demonstrações contábeis estão apresentadas 
em milhares de Reais, em conformidade com as 
normas específicas aplicáveis às EFPCs.

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 ges-
tões distintas (Previdencial, Assistencial e Adminis-
trativa) e o fluxo dos investimentos, que é comum 
às Gestões Previdencial e Administrativa, segundo 
a natureza e a finalidade das transações.

b. Ativo Realizável
Gestão Previdencial: Compreende os valores e di-
reitos relativos às contribuições de patrocinadores 
e participantes, referente ao plano de custeio e as 
contribuições contratadas com os patrocinadores.
Gestão Administrativa: Compreende os valores e 
direitos relativos ao custeio de despesas adminis-
trativas efetuado pelas patrocinadoras, autopatro-
cinados, participantes aguardando o benefício pro-

porcional diferido e outros eventos administrativos.

c. Investimentos
Conforme estabelecido pela Resolução do CMN nº 
4.661 de 25 de maio de 2018 e Resolução CNPC nº 
29 de 13 de abril de 2018 a entidade procede a ava-
liação e classificação contábil dos títulos e valores 
mobiliários integrantes do portfólio da gestão de in-
vestimentos – realizável. Os principais critérios de 
avaliação e de reconhecimento de receitas são:

(i). Títulos Públicos e Fundos de Investimento
Estão registrados pelo valor de custo, acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data do encer-
ramento do Balanço, sendo classificados nas se-
guintes categorias:

(a) Títulos para negociação: Títulos e valores 
mobiliários adquiridos com o propósito de se-
rem frequentemente negociados, independente-
mente do prazo a decorrer da data de aquisição, 
sendo avaliados pelo valor de mercado e seus 
efeitos reconhecidos no resultado do exercício.
(b) Títulos mantidos até o vencimento: Títulos e 
valores mobiliários com vencimentos superio-
res a 12 (doze) meses da data de aquisição, os 
quais a entidade mantém interesse e capacida-
de financeira de manter até o vencimento, sendo 
classificados como de baixo risco por agência 
de risco do país e que serão avaliados pela taxa 
de rendimentos intrínseca dos títulos, ajustados 
pelo valor de perdas permanentes, quando apli-
cável reconhecidos nas Demonstrações das Mu-
tações do Patrimônio Social e Demonstrações 
das Mutações do Ativo Líquido.

Desde julho de 2013, o Instituto disponibiliza aos 
participantes a possibilidade de escolha de perfis 
de investimento (Conservador, Moderado e Arro-
jado), passando a realizar a Gestão dos Investi-
mentos segregada entre os respectivos perfis.

Os títulos de renda fixa do plano de benefícios e 
do PGA estão classificados na categoria “Títulos 
para negociação”, avaliados a mercado.

Quando aplicável, as ações adquiridas no merca-
do à vista são registradas pelo custo de aquisi-
ção, acrescido de despesas de corretagem e ou-
tras 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 Merca-
do de Balcão organizado por período superior a 
três meses são avaliadas pelo custo ou pelo 
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último valor patrimonial publicado, dos dois o 
menor, ou, ainda, avaliadas pelo valor econômico 
determinado por empresa independente espe-
cializada.

Os fundos de investimento são reconhecidos 
pelo valor de aquisição, incluindo, quando for o 
caso, taxas e emolumentos, e estão avaliados e 
apresentados pelo valor das cotas desses fun-
dos, na data do balanço, informados pelos seus 
respectivos administradores. 

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

(ii). Operações com participantes
As operações com participantes correspondem 
a empréstimos simples, e seus saldos incluem 
o principal atualizado monetariamente, descon-
tadas 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 imo-
bilizado, utilizados no desempenho das atividades 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA (computadores, periféri-
cos, máquinas e equipamentos, e móveis e utensí-
lios), foi calculada pelo método linear, em função da 
expectativa do tempo de vida útil econômica base-
ada nas estimativas da Administração a respeito do 
período em que os ativos estarão em uso, as quais 
são periodicamente revisadas para adequação con-
tínua, de acordo com a legislação vigente. Abaixo, 
estão demonstrados os percentuais das taxas de 
depreciações e amortizações utilizadas:

e. Exigível operacional
São demonstrados os valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias incorridos. 
São registradas as obrigações decorrentes de pa-
gamento de benefícios aos participantes, prestação 
de serviços por terceiros, obrigações tributárias e 
provisões de folha de pagamento, além dos respec-
tivos encargos.

f. Exigível contingencial
As provisões para contingências são avaliadas pe-
riodicamente e são constituídas tendo como base o 
pronunciamento técnico CPC 25 – Provisões, Pas-
sivos Contingentes e Ativos Contingentes de acor-
do com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – 
CPC e considerando a avaliação da Administração e 
de seus consultores jurídicos, sendo consideradas 
suficientes para cobrir prováveis perdas decorren-
tes desses processos.

Para fins de classificação são usados os termos 
provável, possível e remota com os seguintes 
conceitos:

• Perda provável: a chance de um ou mais even-
tos futuros ocorrer é maior do que a de não ocor-
rer. Nessa classificação a Entidade constitui pro-
visão para perdas e faz sua devida divulgação 
nas notas explicativas;
• Perda possível: a chance de um ou mais even-
tos futuros ocorrer é menor que provável, e 
maior que remota. A provisão para perdas não é 
reconhecida, entretanto, é divulgada nas notas 
explicativas;
• Perda remota: a chance de um ou mais eventos 
futuros ocorrer é pequena. Não se faz necessário 
o registro ou divulgação nas notas explicativas.

g. Provisões Matemáticas
As provisões matemáticas são determinadas em 
bases atuariais e representam os compromissos 
acumulados no encerramento do exercício, em re-
lação aos benefícios concedidos e a conceder aos 
participantes ou aos seus beneficiários.

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

As operações administrativas são registradas con-
forme Resoluções CNPC nº 29, de 13 de abril de 
2018, e CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, e 
Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, 
através do PGA, que possui patrimônio segregado 
do plano de benefícios previdenciários.

2018 2017

Imobilizado 

   Computadores e periféricos 50% 50%

   Máquinas e equipamentos 20% 20%

   Móveis e utensílios 10% 10%

Intangível   
   Desenvolvimento e
   implantação de sistemas

20% 20%
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O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas 
(previdencial, investimentos e diretas), deduzidas 
das despesas comuns e específicas da Administra-
ção Previdencial e dos Investimentos, sendo as so-
bras ou as insuficiências administrativas alocadas 
ou revertidas do fundo administrativo.

A parcela equivalente à participação do plano de 
benefícios previdenciários no fundo administrativo 
no PGA foi registrada nas contas “Participação no 
Plano de Gestão Administrativa”, no ativo, e “Parti-
cipação no fundo administrativo do PGA”, no pas-
sivo, no plano de benefícios. O saldo do fundo ad-
ministrativo é segregado pelo plano de benefícios 
previdenciários, não caracterizando obrigações ou 
direitos aos patrocinadores, aos participantes e aos 
assistidos do plano. 

a. Estimativas Atuariais e Contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC, requer 
que a Administração use de julgamento na determi-
nação e registro de estimativas contábeis. Ativos e 
passivos significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem: provisões para contingências, 
provisões para devedores duvidosos e as provisões 
matemáticas, dentre outros. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resul-
tar em valores diferentes dos estimados, devido a 
imprecisões inerentes ao processo de sua deter-
minação. Uma diferença entre o desfecho da esti-
mativa contábil e o valor originalmente reconhecido 
ou divulgado nas demonstrações contábeis não 
representa necessariamente uma distorção nas de-
monstrações contábeis. A Administração revisa as 
estimativas e premissas periodicamente. 

5. Disponibilidades

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

6. Realizável

6.1. Gestão Previdencial

Constitui-se de recursos a receber relativos às contribui-
ções para o plano de benefícios. Em 31 de dezembro de 
2018, apresentava o saldo de R$ 387 (R$ 200 em 2017):

Não existem Créditos de Liquidação Duvidosa.

6.2. Gestão Administrativa

Estão registrados os valores a receber inerentes às 
atividades da Gestão Administrativa do Instituto. 
Em 31 de dezembro de 2018, apresentava o saldo 
de R$ 2.717 (R$ 62 em 2017):

a. Contribuição para custeio a receber: Refere-se a 
taxa de carregamento e taxa de administração de-
finida no plano de custeio do Plano e aprovado no 
Orçamento pelo Conselho Deliberativo.
b. Adiantamento de férias a empregados: Adianta-
mentos referentes aos colaboradores que estarão 
em gozo de férias no período de janeiro de 2019.
c. Depósitos Judiciais: A Entidade desde 2012 pos-
sui processo nº 44199.10.2012.4.01.3400 impetra-
do contra a União Federal, contestando a obrigato-
riedade da Entidade ao pagamento do Tributo PIS 
e COFINS. Até setembro de 2017 reconhecia esses 
depósitos no resultado da Gestão Administrativa, 
tal fato foi identificado e regularizado a partir de ou-
tubro de 2018, através do ajuste dos valores anterio-
res devolvendo para o resultado e incorporando ao 
saldo do Patrimônio do Fundo Administrativo. 

6.3. Gestão de Investimentos

Estão os registros e controles das aplicações dos re-
cursos garantidores dos planos do Instituto: títulos 
públicos, créditos privados e depósitos, ações, fun-
dos de investimento, empréstimos e outros realizá-
veis. Os ativos que compõem a carteira dos fundos 
de investimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA estão 
marcados a mercado, ou seja, títulos para negocia-
ção que, para efeitos de valorização, os registros são 
feitos pelos preços transacionados no mercado.

A seguir, apresentamos o realizável dos investi

2018 2017

Caixa (Fundo Fixo) 2 1

Contas bancárias (Banco do Brasil S.A.) 2.018 1.340

Contas bancárias (Banco Itaú S.A.) 712 394

 Total 2.732 1.745

2018 2017

Patrocinadores 166 93

Participantes 221 107

 Total 387 200

2018 2017

Contribuições para custeio a receber 574 3

Adiantamento de férias a empregados 46 59

Depósitos Judiciais 2.097 0

 Total 2.717 62



57RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 - SEBRAE PREVIDÊNCIA - 15 ANOS

mentos do SEBRAEPREV, em 31 de dezembro de 
2018 e 2017:

A seguir, apresentamos a 
composição da carteira dos 
fundos de investimento por 
tipo de ativo em 31 de dezem-
bro de 2018 e 2017:

b. Empréstimos

O Empréstimo está disponível para participantes pa-
trocinados e assistidos que estejam em dia com as 
contribuições para o Plano SEBRAEPREV, e estão em 
conformidade com a legislação que regulamenta os 
investimentos das entidades fechadas de previdência 
complementar (Resolução no 4.661 do Conselho Mo-
netário Nacional CMN, de 25/05/2018).

São concedidos empréstimos nas modalidades pré e 
pós fixadas, sendo que os encargos financeiros são 
definidos em normas específicas definidas pelo Con-
selho Deliberativo da Entidade.

Para a cobertura da inadimplência dos Empréstimos 
- Modalidade Especial, suspensa desde julho/2015, 
utiliza-se o Fundo de Inadimplência, constituído pela 
taxa de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês sobre 
os saldos devedores dos Empréstimos concedidos na 
modalidade.

a. Fundos de investimento

Apresentamos, a seguir, a po-
sição das aplicações por fun-
dos de investimento em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017:

2018 2017

Fundos de investimento 788.254 722.264

    Renda variável 7 157

    Multimercado 787.289 721.129

    Imobiliário 958 978

Empréstimos 49.092 45.669

Total de investimentos 837.346 767.933

2018 2017

  FUNDO DE RENDA VARIÁVEL ATIVA 7 1.232

    SUL AMERICA EXPERTISE FIA 7 157

  FUNDOS MULTIMERCADOS EXCLUSIVOS 787.290 721.129

    BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV I CONSERVADOR 86.843 95.326

    BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV I MODERADO 225.986 238.666

    BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV I AGRESSIVO 8.684 8.824

    BB SEBRAEPREV FI MULTIMERCADO 182.588 220.736

    SEBRAE PREV CONSERVADOR MM FICFI  85.487 65.035

    SEBRAE PREV MODERADO MM FICFI 197.701 92.542

  FUNDO IMOBILIÁRIO 958 958

    HG TOP FOFII 2 - FII 958 958

TOTAL 788.254 722.264

Tipo Ativo 2018 2017

Títulos da Dívida Pública Federal 540.029 548.040

CDBs, RDBs e Letras Financeiras 94.206 83.381

DPGEs - 3.856

Debêntures 40.362 54.289

LH, LCI e LCA - 887

FIDCs e FICs de FIDCs - 851

Notas Promissórias, CCBs e CCCBs 5.359 5.991

Ações 13.649 3.482

Fundos de Investimentos Imobiliário (FII) 921 978

Fundos Multimercados Estruturados 45.554 18.194

Fundos de Investimentos no Exterior - 2.507

Caixa Provisões e Despesas 48.174 -192

TOTAL 788.254 722.264

Empréstimos 2018 2017

Saldo Devedor 48.866 45.228

Saldo de Inadimplência 732 441

(-) Provisão para Créditos Duvidosos (506) -

TOTAL 49.092 45.669



58 RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 - SEBRAE PREVIDÊNCIA - 15 ANOS

A gestão realizou em 2018 melhorias nos controles 
internos dos empréstimos realizando de acordo com 
a instrução nº 34 de 2009, o provisionamento referen-
te aos direitos creditórios de liquidação duvidosa das 
parcelas inadimplentes, sendo que parte do provisio-
namento relacionado aos empréstimos especiais é 
coberto pelo Fundo de Investimento, conforme descri-
to na Nota 11.3.

7. Ativo permanente

O ativo permanente registra o valor contábil de bens e 
direitos imobilizados e intangíveis. Em 31 de dezem-
bro de 2017, apresentava o saldo de R$ 219 (R$ 148 
em 2016):

8. Exigível operacional

8.1. Gestão Previdencial

Constitui-se de: (i) obrigações relativas à folha de 
pagamento de benefícios previdenciários dos parti-
cipantes em gozo de benefícios e tributos pertinen-
tes; e (ii) portabilidades a ser transferidas para outra 
entidade de previdência.

8.2. Gestão Administrativa

Estão registradas as obrigações relativas à Gestão 

Administrativa, tais como folha de pagamento de 
empregados e seus encargos, dívidas decorrentes 
da prestação de serviços nas áreas Contábil, Atua-
rial, Financeira, Jurídica, Tributos e outros.

9. Exigível contingencial

Conforme manifestação da Assessoria Jurídica do 
Instituto, em 31 de dezembro de 2018, havia duas 
demandas judiciais em desfavor da Entidade, con-
forme demonstrado abaixo:

Processo n° 1552/2008 (0025553-11.2008.8.16.0014)
Ação movida por ex-participante, requerendo pres-
tação de contas sobre movimentação de valores 
referentes à transferência de reservas ao SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, pagamento de serviço passado e 
portabilidade para a BRASILPREV:

• Valor da causa - R$ 1.000,00 (mil reais).
• Chance de perda da ação - Possível.

Processo n° 0006960-61.2017.8.05.0001
Ação movida por ex-participante, requerendo can-
celamento de cobranças mensais e reparação de 
danos materiais:

• Valor da causa - R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais).
• Chance de perda da ação - Possível.

Considerando a classificação de risco atribuída pela 
Assessoria Jurídica, a Entidade não constitui provi-
são para contingência para os referidos processos 
judiciais. 

10. Provisões matemáticas

Em 31 dezembro de 2018, foram realizadas pela 
Mercer Gama reavaliações atuariais nos Planos de 
Benefícios, e os resultados estão refletidos no ba-
lanço patrimonial, conforme quadro comparativo 
apresentado a seguir:

2018 2017

Imobilizado 114 120

Computadores e periféricos 37 24

Máquinas e equipamentos 17 25

Móveis e utensílios 59 71

Intangível 212 219
Desenvolvimento e implantação
de sistemas

98 99

TOTAL 212 219

2018 2017

Contas a pagar

Pessoal 423 187

Serviço de terceiros 66 40

Subtotal 489 227

Impostos

IRRF - Folha 114 50

IRRF - Fornecedores 1 1

CSLL/PIS/COFINS - Fornecedores 3 3

Contribuições para o Plano 15 -

Outras exigibilidades 27 37

Subtotal 160 91

Total 649 318

2018 2017

Benefícios a pagar   

   Aposentadorias 636 913

   Pensões 56 46

   Resgates 1 6

Subtotal 693 965

Impostos   

   IRRF - Benefícios 289 343

   IRRF - Resgates 181 194

Outras Exigibilidades

   Recursos Antecipados - 60

   Transferência Taxa Adm. 48 0

Subtotal 518 597

Total 1.211 1.562



59RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES 2018 - SEBRAE PREVIDÊNCIA - 15 ANOS

Hipóteses e premissas atuariais
Para avaliação atuarial do exercício de 2018 e 2017, foram utilizadas as seguintes hipóteses e premissas atu-
ariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Mercer Gama:

As tábuas biométricas e as taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 2018 foram as se-
guintes, comparativamente com aquelas de 2017:

Provisões matemáticas 2018 2017

Benefícios concedidos 103.528 92.561

Benefícios a conceder 688.551 629.772 

   Saldo de contas - Patrocinadoras 302.482 276.483 

   Saldo de contas - Participantes 386.069 353.289 

Total 792.079 722.333 

Descrição 2018 2017

Taxa de juros técnicos* Não aplicável Não aplicável
   Crescimento real dos salários  
   de participação **

Não aplicável Não aplicável

   Crescimento real dos benefícios Não aplicável Não aplicável

   Taxa de carregamento  
   administrativo

1,2% das contribuições 
básicas de participantes  

e patrocinadoras

1,5% das contribuições 
básicas de participantes  

e patrocinadoras

   Taxa de administração
0,80% dos recursos 

garantidores
0,80% dos recursos 

garantidores
Fator de capacidade

   Dos salários de participação Não aplicável Não aplicável

   Dos benefícios Não aplicável Não aplicável

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

(*) Tábua de mortalidade geral segregada por sexo e desagravada em 10%.
(**) UP-94 composta de 50% do qx da UP-94 Male e 50% do qx da UP-94 Female.

Tábua 2018 2017

Mortalidade Geral AT - 2000 M&F D10%* AT - 2000 M&F D10%*

Mortalidade de Inválidos UP - 94 M&F** UP - 94 M&F**

Entrada em Invalidez TASA 1927 TASA 1927

Morbidez Não aplicável Não aplicável

11. Fundos

11.1. Fundos previdenciais
  
Os valores dos fundos previdenciais foram conta-
bilizados com base no laudo atuarial emitido pela 
Mercer Gama e, em 31 de dezembro de 2018 e 
2017, estavam assim compostos:

Fundo de aporte inicial do serviço passado
Constituído pelo aporte inicial de serviço passado 
realizado pelo Patrocinador Principal, correspon-
dente ao valor de serviço passado máximo de todos 
os participantes com direito a serviço passado con-
forme definido no Regulamento e na Nota Técnica 
do Plano.

Fundo coletivo de benefício de risco
Constituído pelas contribuições de benefício de ris-
co do patrocinador, bem como pelas sobras das 
contas dos patrocinadores em relação aos valores 
resgatados pelos participantes acrescidas da renta-
bilidade patrimonial.

11.2. Fundo administrativo

2018 2017

 Fundos - Plano SEBRAEPREV   

    Fundo de aporte inicial do
    serviço passado

25.853 27.156

    Fundo coletivo benefício
    de risco

16.636 14.471

 Total da Gestão Previdencial 42.489 41.627
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É constituído pela diferença entre as receitas, a taxa 
de administração, o custeio administrativo, a taxa 
de administração de empréstimos, a taxa de carre-
gamento, a remuneração dos recursos e as despe-
sas administrativas.

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

O crescimento ocorrido em 2018 deve-se ao ajuste do 
valor dos depósitos judiciais conforme nota 6.2. e do 
acumulo de reserva (receita – despesas do Plano). 

11.3. Fundo dos investimentos

É constituído pela taxa do fundo de inadimplência, de 
0,2% (dois décimos por cento) ao mês sobre os saldos 
devedores dos Empréstimos - Modalidade Especial.

O fundo de inadimplência de empréstimos será des-
tinado à cobertura de inadimplência dos Emprés-
timos - Modalidade Especial e ao pagamento das 
despesas judiciais decorrentes da respectiva ação 
de cobrança, conforme disposto na Norma para 
Concessão de Empréstimo Pessoal - Modalidade 
Especial n° 01/2013, aprovada pelo Conselho Deli-
berativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

12. Principais desdobramentos
das contas de resultado

12.1. Gestão Previdencial
Atividade de registro e controle das contribuições, 
dos benefícios, bem como do resultado do plano de 
benefícios de natureza previdenciária.

12.2. Gestão Administrativa
A Gestão Administrativa está relacionada à ativida-
de de registro e aos controles inerentes à adminis-
tração 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 so-
bre as contribuições básicas vertidas pelos parti-
cipantes e pelos patrocinadores.
• Taxa de administração de empréstimos: Recur-
sos do Fluxo dos Investimentos no PGA relativo à 
taxa de administração de empréstimos concedi-
dos a participantes, assistidos e autopatrocinados. 

A seguir, os desdobramentos das principais receitas:

Outras Receitas referem-se aos valores de depósito 
judiciais não lançados no realizável administrativo 
no período de 2014 a 2018, sendo ajustado em no-
vembro de 2018.

Abaixo, constam os desdobramentos das despe-
sas administrativas entre a Gestão Previdencial e 
Investimentos:

2018 2017

Plano de Gestão Administrativa 5.430 3.023

Total da Gestão Administrativa 5.430 3.023

2018 2017

Fundo de inadimplência de empréstimos 1.009 940

Total da Gestão dos Investimentos 1.009 940

Adições 2018 2017

Correntes 2018 2017

   Patrocinadoras 24.521 24.911

   Participantes 33.787 35.537

   Autopatrocinados 1.498 1.140
Remuneração de contribuições 
em atraso

1 1

Portabilidade 427 1.683

Total das adições 63.234 63.272

Deduções 2018 2017
Benefícios de prestação 
continuada

-15.532 -11.355

   Aposentadoria programada -13.538 -9.943

   Invalidez -582 -309

   Pensões -1.412 -1.103

Institutos -22.787 -22.425

   Resgate -19.910 -20.032

   Portabilidade -2.877 -2.393

Total das deduções 38.319 33.780

Receitas Administrativas 2018 2017

Receitas correntes da Gestão 
Previdencial

585 743

    Patrocinadoras 286 363

    Participantes 290 367

    Autopatrocinados 8 12

    Remuneração de contribuições
    em atraso

1 1

Custeio administrativo
dos investimentos

6.578 5.668

Taxa de administração
de empréstimos

291 345

Outras receitas 1.909 0

Total das receitas 6.756 6.268

Despesas Administrativas 2018 2017

   Gestão Previdencial (4.161) (4.091)

   Investimentos (3.011) (2.173)

Total de despesas (7.172) (5.703)
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As despesas administrativas são classificadas en-
tre Gestão Previdencial e Investimentos, sendo que, 
nas despesas comuns às duas gestões são apli-
cados os rateios pelo critério de envolvimento de 
cada colaborador no trabalho executado em cada 
gestão. O critério de rateio é definido no orçamento 
anual elaborado pela Diretoria-Executiva e aprovado 
pelo Conselho Deliberativo.

12.3. Investimentos
Resultado da aplicação dos recursos dos Planos de 
Benefícios e do PGA.

13. Partes relacionadas 

As partes relacionadas da Entidade podem ser as-
sim consideradas: os Participantes, as Patrocinado-
ras, e seus administradores, compostos pelos Mem-
bros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, 
assim como pelos membros do Conselho Fiscal da 
Entidade, cujas atribuições e responsabilidades es-
tão definidas no Estatuto Social da Entidade.

13.1. Patrocinadora e participantes
Nos exercícios de 2018 e 2017, o valor total de 
contribuições previdenciárias dos patrocinadores 
(Sistema Sebrae) e dos participantes foram de R$ 
59.806 e R$ 61.589, respectivamente e o saldo de 
empréstimos com participantes foi de R$ 49.092 e 
45.669, respectivamente.

13.2. Remuneração da Administração
A seguir, os custos com remunerações e outros 
benefícios atribuídos ao pessoal da Administração 
(Diretoria Executiva e Órgãos Colegiados) em con-
formidade com o que determina a Resolução CFC 
nº 1.297/10:

14. Aspectos tributários

A Entidade está sujeita a apenas à tributação do PIS 
e da COFINS incidentes, basicamente, sobre suas 
operações de caráter administrativo (Gestão Admi-
nistrativa).

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

CPF 076.497.894-20

Júlio César Medeiros Pasqualeto
Contador - CRC/RS 47.048.0-0-DF

CPF 484.111.400-91

Rendas/variações 2018 2017

Fundos de investimento 47.424 65.702

     Renda variável -114 47

     Multimercado 47.402 65.569

     Imobiliário 136 86

Relacionados Com Disponível -253 -266

Empréstimos e financiamentos 9.260 8.503

Total de variações 56.431 73.939

Descrição 2018 2017

Benefícios relacionados à 
remuneração e aos encargos 
sociais

1.885 1.817

Benefícios com contribuições 
previdenciárias patronais

65 32

Total 1.950 1.849
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Aos 
Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadoras da 
Sebrae Previdência – Instituto Sebrae de Seguridade Social 
Brasília - DF 
 
 
Opinião sobre as demonstrações contábeis  
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Sebrae Previdência – Instituto Sebrae de Seguridade 
Social (“Entidade”), que compreendem os balanços patrimoniais consolidado (representado pelo 
somatório de todos os planos de benefício administrados pela entidade, aqui denominados de 
consolidado por definição da Resolução CNPC n°8) em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas 
demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, 
e as demonstrações individuais por plano de benefícios dos patrocinadores Sistema SEBRAE, ABASE – 
Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais e Sebrae Previdência, que compreendem a demonstração 
do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Sebrae Previdência – 
Instituto Sebrae de Seguridade e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2018, e o 
desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo 
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC).  
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
 
Outros assuntos 
 

Saldos correspondentes comparativos 
 

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins 
de comparação foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 16 
de março de 2018, sem modificação e ou ênfase em sua opinião. 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade 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 
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internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:  
 
▪ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

▪ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

▪ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  

▪ Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
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▪ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
 

Brasília-DF, [  ] de março de 2018. 
 
 

 
 

BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – DF 
 
 

Fabiano de Oliveira Barbosa      
Contador CRC 015827/O-3 - DF 
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PARECER ATUARIAL 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atendendo às disposições da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 
2001, e da Resolução MPS/CGPC nº 18, de 28 de março de 2006 e alterações, a Mercer 
apresenta o Parecer Técnico-Atuarial do Plano SEBRAEPREV, administrado e executado 
pelo Instituto SEBRAE de Seguridade Social - SEBRAE PREVIDÊNCIA, patrocinado pelas 
27 (vinte e sete) Unidades Regionais do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE, pela Associação Brasileira dos SEBRAE Estaduais - 
ABASE, pelo SEBRAE Nacional e pelo próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA, solidárias entre 
si, em face da Avaliação Atuarial anual do exercício de 2018, a qual teve como objetivo 
o dimensionamento das Provisões Matemáticas e Fundos Previdenciais, bem como 
apuração do custo dos benefícios assegurados pelo Plano e, em decorrência, a fixação 
do respectivo Plano de Custeio. 

 
O Plano SEBRAEPREV está registrado na Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - PREVIC sob o Cadastro Nacional de Planos de Benefícios – 
CNPB nº 2004.0028-83 e encontra-se em manutenção normal, possuindo todos os 
benefícios estruturados na modalidade de Contribuição Definida (CD), caracterizando-
se, portanto, nos termos da Resolução MPS/CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005, 
como um Plano de Benefícios da modalidade de Contribuição Definida (CD). Cumpre 
ressaltar, adicionalmente, que os benefícios de risco assegurados pelo Plano 
(Aposentadoria por Invalidez e Pensão por Morte de Participante), são custeados com 
base no valor do Saldo de Conta Total na data de cálculo da concessão do benefício, 
acrescido do valor das Contribuições Futuras Faltantes, sendo este último avaliado 
atuarialmente pelo método de Repartição de Capitais de Cobertura e controlado no 
Fundo de Oscilação de Risco, alocado em Fundos Previdenciais, em conformidade com 
o Regulamento do Plano. 

 
Procedemos a Avaliação Atuarial anual do exercício de 2018, posicionada 

em 31 de dezembro de 2018, conforme exposto no Relatório MERCER 044 – RE 14/19, 
contemplando o Regulamento e a Nota Técnica Atuarial do Plano. A referida Avaliação 
foi procedida considerando a última alteração regulamentar aprovada por meio da 
Portaria MPS/PREVIC nº 803, de 20 de agosto de 2018, assim como os dados 
individualizados dos Participantes e Assistidos, levantados e informados pela Entidade, 
posicionados na data base de 31 de dezembro de 2018. 

 
Todas as informações relativas à Avaliação Atuarial objeto deste Parecer 

encontram-se no Relatório MERCER 044 – RE 14/19, o qual contempla os resultados da 
Avaliação Atuarial anual do Plano SEBRAEPREV, posicionada em 31 de dezembro de 
2018. 

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

um único Grupo de Custeio, sendo este denominado de “Geral”, exclusivamente para 
fins deste Parecer, o qual contempla a totalidade dos Participantes e Assistidos do Plano 
de Benefícios. 
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Cumpre-nos informar que foi aprovada pela Previc, conforme Portaria nº 
803, de 20/08/2018, circulada no D.O.U. de 24/08/18, a proposta de alteração 
regulamentar, que visa, dentre outras coisas: reinserir as condições de Beneficiário do 
Plano, no intuito de evitar risco de questionamentos jurídicos verificado durante a 
vigência da redação anterior, retomando a redação original do Regulamento e sendo 
compatível com as regras do INSS; estabelecer disposição específica sobre a 
Contribuição de Benefício de Risco de Participante, a fim de atender à paridade 
contributiva determinada pela PREVIC; inserir um novo Perfil de Investimento e 
esclarecimentos dos Perfis de Investimentos estabelecidos pelo Plano; esclarecer sobre 
a remuneração total do Participante na determinação do Salário-de-Contribuição do 
Plano; entre outras modificações, conforme disposto no documento MERCER GAMA 44 
NT 17/16. 

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

nenhum fato relevante, além da aprovação da alteração regulamentar, em 
conformidade com a correspondência MERCER  044 - CT 170/18 de solicitação de dados 
e informações para a Avaliação Atuarial anual do exercício de 2018 consideramos no 
seu processamento a inexistência de qualquer fato que venha a comprometer a 
solvência e equilíbrio financeiro e atuarial do Plano de Benefícios, conforme estabelece 
o artigo 80 do Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, dada a responsabilidade 
técnico-atuarial da MERCER, em relação ao Plano administrado pela Entidade. 

 
Observamos que a Resolução CNPC nº 30, de 30/11/2018, e a Instrução 

Normativa nº 10, de 03/12/2018, entraram em vigor nas respectivas datas de 
publicação, produzindo efeitos obrigatórios a partir de 01 de janeiro de 2019 e efeitos 
facultativos desde a sua publicação. Foram revogadas, a partir de 01/01/2019, as 
Resoluções CGPC nº 18/2006 e CGPC nº 26/2008, bem como as Instruções Previc nº 
19/2015, nº 23/2015, nº 26/2016 e nº 32/2016. E considerando que o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA não optou pela adoção facultativa, os normativos mencionados neste 
Relatório permanecem vigentes no encerramento do exercício de 2018. 

 
 

2 RESULTADOS ATUARIAIS 

2.1 EM RELAÇÃO AO GRUPO DE CUSTEIO: GERAL 

2.1.2 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

Pelo fato de ter todos os seus benefícios estruturados na modalidade de 
Contribuição Definida, o Plano não possui custo calculado atuarialmente, exceto em 
relação aos benefícios de risco assegurados pelo Plano (Aposentadoria por Invalidez e 
Pensão por Morte de Participante), no que se refere à parcela de custeio referente às 
Contribuições Futuras Faltantes, cujo custo é avaliado atuarialmente pelo método de 
Repartição de Capitais de Cobertura e controlado no Fundo de Oscilação de Risco.  

 
Essa parcela do custo dos benefícios de risco foi mensurada na Avaliação 

Atuarial anual de 2018 em 0,3632%, enquanto que na Avaliação de encerramento de 
exercício de 2017 chegou-se a 0,1794%, ambas incidentes sobre a folha de Salários-de-
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Contribuição. Observa-se, portanto, que o custo calculado atuarialmente para o 
SEBRAEPREV aumentou em 0,1838 pontos percentual, em virtude da alteração 
regulamentar que passou a valer, a partir de agosto de 2018, a paridade contributiva 
de 50% para Participantes e 50% para Patrocinadoras, sendo que antes desta alteração 
a responsabilidade da contribuição dos Benefícios de Riscos era integral das 
Patrocinadoras, além da variação salarial e movimentação de entradas e saídas 
ocorridas na base de Participantes, cujas características etária e salarial resultam em 
um custo esperado superior ao observado para massa de participantes avaliada no 
exercício anterior. 

 
Para fazer frente ao custo normal dos benefícios de risco, foi mantida a 

alíquota de Contribuição de Benefícios de Risco realizada pelas Patrocinadoras e pelos 
Participantes do Plano de 0,1195% sobre a folha de Salários-de-Contribuição para 
ambos, sendo que o custo restante, no percentual de 0,1242%, será coberto pelo Fundo 
Previdencial Coletivo de Oscilação de Risco, conforme definido pela Entidade e descrito 
no Relatório de Avaliação Atuarial MERCER 044 – RE 14/19. 

 
Ainda conforme Relatório de Avaliação Atuarial MERCER 044 – RE 14/19, 

o custo total médio do Plano, na data da Avaliação Atuarial anual, 31 de dezembro de 
2018, estava mensurado na correspondência de 7,4656% da Folha de Salários-de-
Contribuição, referente ao custo dos benefícios previdenciais assegurados pelo Plano, 
sendo nula a taxa de carregamento administrativo a partir de janeiro de 2019. 
Comparativamente ao exercício anterior, em especial ao custeio dos benefícios 
previdenciais houve uma redução de 0,0263 pontos percentual no custo do Plano, o 
qual, em 2017, registrou a alíquota 7,4919% relativos ao custeio dos benefícios 
previdenciais, e 0,0874% relativos à taxa de carregamento administrativo. 

 
2.1.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

As Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos – PMBC, fixadas 
com base nas informações individuais dos Assistidos (Aposentados e Pensionistas) do 
Plano SEBRAEPREV, existentes em 31 de dezembro de 2018, e disponibilizadas pelo 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram avaliadas com base no Saldo das Reservas Individuais 
atreladas a estes, e montam, em 31 de dezembro de 2018, R$103.528.098,25. 

 
Já as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder – PMBaC, fixadas 

com base nas informações individuais dos Participantes do Plano na data de 31 de 
dezembro de 2018, e disponibilizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, foram avaliadas 
pelo Saldo das Contas Individuais do Participante atreladas a estes e montam 
R$688.550.959,48. 

 
O Plano SEBRAEPREV não possui dívidas contratadas e nem Provisões a 

Constituir, na data base da Avaliação Atuarial. Desta forma, o total das Provisões 
Matemáticas montava, em 31 de dezembro de 2018, em R$792.079.057,73. 

 
Comparativamente à Avaliação Atuarial de encerramento de exercício de 

2017, a variação nominal das Provisões Matemáticas do Plano SEBRAEPREV foi de 
9,66%, tendo sido registrado o montante de R$722.333.194,75 em 31 de dezembro 
de 2017. O crescimento deve-se, em especial, ao ingresso de contribuições no Plano e 
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retorno alcançado com os investimentos, que foi superior ao montante pago em 
benefícios e resgates/portabilidades.  

 
2.1.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

Haja vista a modalidade em que se encontra estruturado o Plano, qual 
seja, de Contribuição Definida, o Plano SEBRAEPREV não apresenta riscos atuariais, 
sendo este item não aplicável ao presente Plano, não sendo necessário discorrer sobre 
este assunto. 

 
Cumpre relatar, dada à forma de cobertura dos benefícios de risco do 

Plano, que conta, quando devido, com o Valor das Contribuições Faltantes, cujos 
recursos são oriundos do Fundo de Oscilação de Riscos, sendo seu custo estruturado no 
regime de Repartição de Capitais de Cobertura, em que o nível de contribuições, 
vertidas por Participantes e Patrocinadoras, necessárias para o custeio deste Fundo está 
sujeito a volatilidades devidas a inadequações de hipóteses e premissas atuariais, que, 
para o Plano SEBRAEPREV, caracterizam-se, basicamente, como Biométricas e 
Econômico-financeiras. 

 
Cumpre-nos esclarecer, que em face da alteração regulamentar, que 

estabeleceu a paridade contributiva para o custeio do benefício de risco, há uma 
ampliação do Valor de Contribuições Faltantes, destinada ao saldo de contas para 
pagamento de benefícios decorrentes de invalidez ou pensão por morte de participante 
em atividade. Sendo assim, o Valor de Contribuições Faltantes passa a ser apurado com 
base nas contribuições do Participante, além das já observadas contribuições do 
Patrocinador. 

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

Atuarial anual de 2018 do Plano SEBRAEPREV, foram aprovadas pelo SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, sendo que a Entidade estava subsidiada pelos testes de aderência das 
hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, cujos resultados foram 
formalizados por meio do Relatório MERCER 44 RE 141/17 e na Manifestação Atuarial 
MERCER 044 - MA 119/18, observando assim, no que nos pertine, os ditames da 
Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações. 

 
2.1.4 SOLUÇÕES PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

Tendo em vista que o Plano não apresentou insuficiência de cobertura na 
Avaliação Atuarial de 2018, este item não é aplicável ao presente Parecer. 

 
2.2 EM RELAÇÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS 

2.2.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela Entidade, 
posicionada em 31 de dezembro de 2018, foi submetida a testes de consistência e, 
após ratificações e retificações da Entidade, em relação às possíveis inconsistências 
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verificadas, os dados foram considerados suficientes e exatos para fins da Avaliação, 
não sendo necessária a elaboração de hipóteses para suprir deficiências da base de 
dados para fins da Avaliação Atuarial anual. 

 
Cumpre-nos esclarecer, que a análise efetuada pela MERCER, na base 

cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial, objetiva, única e exclusivamente, a 
identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não se inferindo 
dessa análise a garantia de que todas as distorções foram detectadas e sanadas, 
permanecendo, em qualquer hipótese, com a Entidade a responsabilidade plena por 
eventuais imprecisões existentes na base cadastral. 

 
2.2.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DOS FUNDOS PREVIDENCIAIS 

 O Plano possui Fundo de Aporte Inicial de Serviço Passado - FAISP, que 
tem como origem de recursos o Aporte Inicial de Serviço Passado realizado pelo 
Patrocinador Principal, correspondente ao Valor de Serviço Passado Máximo de todos 
os Participantes Fundadores, conforme definido em Nota Técnica do Plano, sendo 
destinado à cobertura das contribuições patronais de Serviço Passado àqueles 
Participantes que possuam direito a esta. Referido Fundo monta, em 31 de dezembro 
de 2018 a quantia de R$25.852.743,57. 
 
 O Plano possui, ainda, Fundo Previdencial Coletivo de Oscilação de Risco, 
que tem como origem de recursos as contribuições destinadas à cobertura dos 
benefícios de risco vertidas por Participantes e Patrocinadores, sendo destinado para 
cobertura do Valor das Contribuições Faltantes, avaliadas atuarialmente pelo Regime 
de Repartição de Capitais de Cobertura. Conforme informado pela Entidade, este fundo 
monta, em 31 de dezembro de 2018, a quantia de R$16.636.519,81, estando esse 
valor segregado em Contribuições Patronais R$11.114.915,57, Contribuições 
Participantes R$601.582,77 e Reversões R$4.920.021,47. 
 
2.2.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando a modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
Contribuição Definida, na Avaliação Atuarial de 2018, o Plano SEBRAEPREV não 
apresenta déficit ou superávit, mantendo-se em equilíbrio atuarial. 

 
2.2.4 NATUREZA DO RESULTADO 

Em face da modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
Contribuição Definida, este item não se aplica ao Plano SEBRAEPREV, não sendo 
necessário discorrer sobre este assunto. 

 
2.2.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 

Tendo em vista a modalidade em que está estruturado o Plano, qual seja, 
Contribuição Definida, este item não se aplica ao Plano SEBRAEPREV, não sendo 
necessário discorrer sobre este assunto. 
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2.2.6 ADEQUAÇÕES DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

Adota-se, para o financiamento de todos os benefícios do Plano, o método 
de Capitalização Financeira, haja vista tratar-se de Plano em que todos os benefícios 
estão estruturados na modalidade de Contribuição Definida. Trata-se, portanto, do 
único método de financiamento aplicável aos benefícios do Plano, de forma que o 
referido método é adequado e deve continuar sendo adotado para o financiamento dos 
benefícios do Plano, à luz da legislação previdenciária vigente.  

 
Em relação à forma de apuração do Valor das Contribuições Faltantes para 

complementar a cobertura dos benefícios de riscos, estruturado no Regime de 
Repartição de Capitais de Cobertura, entendemos que também há aderência à 
legislação, à massa avaliada, bem como ao perfil do Plano, em especial aos fins a que 
se destina, considerando o disposto na Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações. 

 
2.2.7 OUTROS FATOS RELEVANTES 

1) No caso do Plano SEBRAEPREV, as hipóteses atuariais são aplicáveis 
exclusivamente no cálculo dos benefícios de risco, especificamente em relação ao Valor 
das Contribuições Faltantes para os casos de Invalidez ou Morte de Participante, e para 
determinar a conversão do saldo acumulado em benefício de renda calculada 
atuarialmente e respectivos recálculos anuais, quando da opção pelo Participante recai 
neste tipo de renda, sendo que, neste caso, influenciam apenas nos Fatores Atuariais, 
considerando a modelagem descrita na Nota Técnica Atuarial do Plano. As hipóteses 
foram definidas pela Entidade, estando esta subsidiada pelos testes de aderência das 
hipóteses e premissas atuariais executados por esta Consultoria, registrado no Relatório 

MERCER 44 RE 141/17 e na Manifestação Atuarial MERCER  44 – MA 119/18; 
 

2) Não houve alteração dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial 
deste exercício de 2018, para o Plano SEBRAEPREV comparativamente às adotadas para 
o exercício de 2017;  

 
3) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31 de dezembro de 2018, os 
valores de patrimônio, ativos de investimentos, fundo administrativo e exigíveis do 
Plano, foram informados pela Entidade, conforme consta no Balancete Contábil do 
Plano do mês de dezembro de 2018, bem como, conforme declarado pela Entidade, os 
ativos de investimento estão avaliados e contabilizados a valor de mercado pelo que 
consideramos, para fins das Avaliações, que tais valores refletem a realidade dos fatos; 

 
4) De acordo com o referido Balancete Contábil, a totalidade do Patrimônio de 
Cobertura do Plano encontra-se integralizada; 
 
5) Conforme definição constante do Plano de Gestão Administrativa – PGA da 
Entidade, não há previsão de cobrança de taxa de carregamento para os Participantes, 
Patrocinador, Assistidos e Participantes Vinculados; 

 
6) O Plano SEBRAEPREV registra R$48.928.281,62 em Fundos, sendo 
R$42.489.263,38 em Fundos Previdenciais, R$5.430.279,86 em Fundo Administrativo 
e R$1.008.738,38 em Fundo dos Investimentos; 
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7) Cumpre-nos informar que foi aprovada pela Previc, conforme Portaria nº 803, de 
20/08/2018, circulada no D.O.U. de 24/08/18, a proposta de alteração regulamentar 
que estabeleceu disposição específica sobre a Contribuição de Benefício de Risco de 
Participante, a fim de atender à paridade contributiva entre Patrocinador e 
Participante, determinada pela PREVIC.  
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3 PLANO DE CUSTEIO 

O Plano de Custeio proposto para o exercício de 2019 deverá ser aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da SEBRAE PREVIDÊNCIA e pelas Patrocinadoras antes de 
sua aplicação, conforme normas vigentes, cabendo a Entidade zelar pela sua fruição, 
observados os prazos e ditames regulamentares, sendo, em linhas gerais, o que se 
segue: 
 

PLANO DE CUSTEIO PARA 2019 

PARTICIPANTES 
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA (1) 

PARTICIPANTES 
PATROCINADOS E 

MANDATÁRIOS 

A Contribuição Básica do Participante, de caráter mensal e 
obrigatório, equivalerá a um percentual inteiro, a ser 
escolhido pelo Participante Patrocinado ou Mandatário, 
entre 1% e 7%, a ser aplicado na parcela do respectivo Salário-
de-Contribuição excedente a 15 vezes o Valor de Referência 
Previdenciário (VRP)(2).  

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA (1) 

PARTICIPANTES 
AUTOPATROCINADOS 

Idêntica a dos Participantes, adicionada daquela em nome da 
Patrocinadora. 

(1) O valor mínimo da Contribuição Básica é de 10% do valor da VRP e será 
automaticamente exigido nos casos em que o Salário-de-Contribuição não exceda a 
quinze vezes o Valor de Referência Previdenciário, ou em que a aplicação do percentual 
escolhido resulte em valor inferior a esse mínimo contributivo. 
(2) Valor da VRP em 31 de dezembro de 2018: R$294,00 

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO PASSADO 

A contribuição de Serviço Passado de Participante será vertida mensalmente pelo 
Participante Patrocinado, Participante Mandatário, Participante Autopatrocinado e 
Assistido que tenha optado por vertê-la, e desde que, nos termos do Regulamento, esta 
seja devida, mediante a aplicação, sobre o seu Salário de Contribuição, do percentual 
de sua livre escolha, respeitado o piso de 10% da VRP. 

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA 

A Contribuição Voluntária de Participante, se esporádica, não estará sujeita a limite 
máximo, respeitando o limite mínimo de 1 VRP e se mensal, deverá corresponder a um 
percentual mínimo equivalente a 1% do Salário de Contribuição do Participante, 
respeitado o piso de 10% da VRP, com o máximo de 30% do Salário de Contribuição do 
Participante, a ser aplicado no seu respectivo Salário de Contribuição. 

CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO 

Mensalmente obrigatória e expressa em percentual total dos Salários de Contribuição. 
Para o exercício de 2019, referida contribuição será de 0,1195% da Folha de Salários 
de Contribuição. 

PATROCINADORAS 

CONTRIBUIÇÃO BÁSICA 

A Contribuição Básica de Patrocinador é mensalmente obrigatória, e corresponde a 
100% da Contribuição Básica de Participante efetuada pelo seu respectivo Participante 
Patrocinado ou Participante Mandatário. 
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CONTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO DE RISCO 

A Contribuição de Benefícios de Risco de Patrocinador é mensalmente obrigatória, e 
corresponderá a 100% da Contribuição de Benefícios de Risco de Participante efetuada 
pelo seu respectivo Participante Patrocinado ou Participante Mandatário. 

APORTE INICIAL DE SERVIÇO PASSADO 

É o somatório do valor do Serviço Passado Máximo dos Participantes Fundadores, de 
cada um dos Participantes Patrocinados e Mandatários que optaram por verter a 
Contribuição de Serviço Passado. A totalidade dessa contribuição já foi realizada pelos 
Patrocinadores, sendo que os valores foram alocados no Fundo Inicial de Serviço 
Passado. Mensalmente é realizada a transferência do Fundo de Aporte Inicial de Serviço 
Passado, a título de Transferência de Serviço Passado de Patrocinador, em relação ao 
respectivo Participante Patrocinado, Participante Mandatário, Participante 
Autopatrocinado ou Assistido, em valor equivalente a 100% ou 90% da Contribuição de 
Serviço Passado do referido Participante, de acordo com a data de opção do 
Participante. 

ASSISTIDOS 

O Assistido, a seu critério, poderá efetuar Contribuição Voluntária esporádica. 

CUSTEIO ADMINISTRATIVO  

Não há previsão de cobrança de taxa de carregamento para os Participantes,  
Patrocinador, Assistidos e Participantes Vinculados. 

 
 Adicionalmente às contribuições de Patrocinador e Participante, os 

Benefícios de Risco serão custeados mensalmente pelo Fundo Coletivo de Oscilação de 
Risco em 0,1242% da Folha de Salários de Contribuição. 
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4 CONCLUSÃO 

Conclui-se, ante o exposto, que a situação econômico-atuarial do Plano 
SEBRAEPREV, em 31 de dezembro de 2018, encontra-se equilibrada. 

 
 

Este é o Parecer. 
 

Brasília, 01 de março de 2019. 
 
 
 
 

 
TAMSIN M. BONIFÁCIO  
Atuária MIBA 1.480 - MTPS/RJ  
ATUÁRIA  

 

 

 

 

 

 
CESAR LUIZ DANIELI 
Atuário MIBA 824 - MTPS/RJ 
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E 
SEGUROS  
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