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Introdução
EXPERTISE QUE GERA VALOR

expertise
Substantivo feminino. Alto nível de conhecimento que reúne compe-
tência, experiência e criatividade de um especialista.

valor
Substantivo masculino. Conjunto de qualidades excepcionais que atra-
em respeito e consideração dos outros. Qualidade daquilo que tem legi-
timidade ou validade. Signifi cância. Riqueza.

Essas defi nições expressam bem como o SEBRAE PREVIDÊNCIA tem 
sido reconhecido no segmento de previdência complementar – aclama-
ção que é corroborada pelas parcerias fi rmadas com novos instituido-
res: a FENASEBRAE, a Fenacon e o Corecon-DF.

A questão da previdência complemen-
tar após a Reforma e o cenário de que-
da de juros fez com que a maioria da 
população que tem uma aplicação mais 
tradicional em renda fi xa e/ou poupan-
ça fi casse sem perspectivas de onde in-
vestir para obter melhores rendimentos. 
Atenta a isso e considerando que muita 
gente não está acostumada a aplica-
ções de mercados fl utuantes, atreladas 
a uma variação cambial, a FENACON 
reconheceu a extrema importância de 
oferecer um novo tipo de investimen-
to para a sua base de associados. Nesse 
sentido, a parceria com o SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA surgiu devido à força da En-
tidade, bem como o seu grande nome 
no segmento, e está sendo muito po-
sitiva, causando grande repercussão na 
Federação. Tenho certeza de que, jun-
tos, iremos atingir o objetivo de incluir 
quem já tem um fundo previdenciário 
e aqueles que ainda não o tem nessa 
nova forma mais sólida de captação de 
recursos para o futuro.

“

”

Sergio Approbato Machado Júnior
Presidente da Fenacon
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”

Cada vez mais as pessoas pensam em seu futuro e 
isso não é diferente com nossos colaboradores do 
Sebrae. Atualmente o Plano Família apresenta-se 
como a melhor opção de investimento com seguran-
ça em fundo de previdência para nossos colaborado-
res e agregados, pela solidez da instituição SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, por não haver taxa de carregamento 
e pela facilidade de acompanhamento, suporte ofe-
recido entre outros fatores, esses fatores refl etem no 
sucesso do Plano Família e no crescimento de ade-
sões acima do previsto, atendendo as expectativas 
de nossos colaboradores do Sebrae.

“
Wagner Viana

Presidente da FENASEBRAE

Neste momento em que a conjuntura brasileira aponta para a necessidade das 
pessoas pensarem melhor em seu futuro, o Conselho Regional de Economia 
do Distrito Federal assumiu o desafi o de prospectar no mercado um plano de 
previdência que pudesse oferecer uma gestão de geração de valor compatível 
com os anseios do profi ssional economista. A opção pelo SEBRAE PREVIDÊN-
CIA foi pautada pela análise técnica dos parâmetros de segurança e retorno 
oferecidos pelo plano em questão, que se mostraram bastante positivos. Além 
disso, após diversos encontros com o Instituto, pude comprovar tanto o profi s-
sionalismo quanto a grande experiência de seu corpo diretivo. Assim, acredito 
serem altamente positivas as perspectivas de sucesso do plano, bem como no 
atendimento das expectativas dos economistas e de seus familiares.

“

”

César Augusto Moreira Bergo
Presidente do Corecon-DF
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Por isso, o tema deste Relatório Anual 
de Informações ressalta o credencia-
mento do Instituto como uma entidade 
de vanguarda, cuja competência aplica-
da diuturnamente na gestão de planos 
de benefícios gera os valores essenciais 
para o futuro que cada participante me-
rece – segurança, tranquilidade, quali-
dade de vida e a capacidade de trans-
formar seus sonhos em realidade.

A leitura das informações gerenciais 
de previdência e de investimentos do 
SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o exer-
cício de 2019 aqui contidas é essencial 
para melhorar o entendimento sobre 
o Instituto e compreender por que se 
pode afi rmar que sua expertise gera 
valor e contribui para o fomento da cul-
tura previdenciária no país.

Para maior clareza e organização, o 
conteúdo está dividido em 7 capítulos, 
que trazem:

• Um retrospecto dos principais aconte-
cimentos institucionais no último ano;
• Um panorama da população de parti-
cipantes e do patrimônio gerido;
• Explicações sobre os investimentos 
realizados ao longo de 2019;
• Resumo das práticas de Governança 
Corporativa adotadas;
• Estatística geral das áreas de Relacio-
namento e de Comunicação;
• Demonstrações contábeis, com os 
principais resultados alcançados; e
• Pareceres atuariais que evidenciam a 
boa situação dos planos de benefícios 
administrados.

APROVEITE A LEITURA E, CASO QUEIRA FALAR COM A GEN-
TE, NÃO HESITE EM NOS CONTATAR PELOS CANAIS DE RELA-
CIONAMENTO. CONHEÇA TAMBÉM NOSSAS REDES SOCIAIS!

www.sebraeprevidencia.com.br/fale-conosco.php

facebook.com/sebrae.previdencia

relacionamento@sebraeprev.com.br

instagram.com/oquintodiautil

(61) 3327-1669

bit.ly/SebraeprevCast
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Mensagem do Presidente
do Conselho Deliberativo

CONSOLIDAÇÃO COMO UMA ENTIDADE MULTIPLANOS

Prezado(a) leitor(a),

O ano de 2019 foi um divisor de águas na trajetória de crescimento do 
Instituto SEBRAE PREVIDÊNCIA. O Plano Família foi lançado e teve um 
crescimento exponencial jamais registrado em planos instituídos do seu 
porte. Várias instituições foram prospectadas e outras nos procuraram 
para a construção de parcerias visando contar com a nossa expertise no 
modelo e na administração de planos, consolidando-nos assim como 
uma Entidade Multiplanos. Mas, os desafi os para 2020 são enormes. 
Nem bem começamos o ano e já nos defrontamos com a crise econô-
mica de largo alcance, decorrente da pandemia que afetou todos os pa-
íses do mundo. Contudo, as decisões tomadas pelo Instituto ao longo 
de 2019, reforçaram em muito a nossa governança o que  nos permitiu 
construir a estrutura operacional necessária para mantermo-nos atu-
antes, efetivos e competitivos, condições indispensáveis para enfrentar 
cenários adversos, como o atual.

Dentre essas decisões, destacamos a alteração do regulamento do Pla-
no Família – precursor do atual Plano Valor Previdência que também 
abriga os Planos FenaconPrev e CoreconPrev-DF – decisão necessária, 
portanto, para que a gestão de outros planos instituídos fosse viabiliza-
da. Além disso, a aprovação de limites maiores para investimentos em 
renda variável, fundos imobiliários, investimentos estruturados e no ex-
terior, consentâneos com o respectivo cenário de equilíbrio e de cresci-
mento que possibilitou o acesso aos melhores gestores de mercado do 
Brasil e do mundo, com uma diversifi cação responsável para entregar o 
maior retorno possível num limite de risco considerado adequado para 
a formação de poupança de longo prazo, o que também contribuiu para 
a nossa expansão.
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Mesmo nesse novo cenário de incertezas, estejam certos de que segui-
remos administrando o patrimônio construído e em construção, com to-
dos os meios ao nosso alcance, sem medo, mas, com a prudência reco-
mendada na difícil travessia dessa crise econômica, para que tenhamos 
o menor impacto possível e ao mesmo tempo, continuar no trabalho 
duro e obstinado em prol do crescimento sustentável do SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA, expandindo a sua autonomia para além do Sistema Sebrae, 
o seu berço original. Afi nal, com orgulho, somos o Sebraeprev como é 
carinhosamente chamado, um dos casos mais bem sucedidos de em-
preendedorismo da história do nosso querido e reconhecido SEBRAE. 

É com o sentimento e a certeza de que estamos no caminho certo, tra-
balhando duro em defesa do patrimônio das pessoas e do crescimen-
to sustentável do Instituto, que registramos sinceros agradecimentos 
por toda confi ança que continua sendo depositada nesta Entidade que 
cada vez mais se destaca como referência  no ambiente de previdência 
privada do nosso País.

Até um próximo encontro!

Evandro Santos Nascimento
Presidente do Conselho Deliberativo
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Mensagem da
Diretoria Executiva

UMA ATUAÇÃO “DO AQUÁRIO AO MAR ABERTO”

Prezado(a) leitor(a),

Em 2019, ao mesmo tempo em que celebrávamos os 15 anos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, nossa equipe implementava, em diferentes frentes, no-
vas e ousadas iniciativas de gestão que reforçaram a vanguarda de nos-
sa Entidade no que se refere à administração de planos de benefícios. 
Com o apoio dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, reorganizamos nos-
sa estrutura de gestão de planos para crescer melhor, criando o Plano 
Valor Previdência, que passou a abranger o Plano Família, o Plano Fe-
naconPrev, CoreconPrev DF e todos os demais planos instituídos que 
venhamos a administrar.

Essas iniciativas aproveitaram o conhecimento especializado e a expe-
riência de nossa equipe, com um foco bem defi nido: a geração de valor 
para nossos participantes, Patrocinadores e Instituidores.  Os resultados 
falam por si: em apenas oito meses, o Plano Valor Previdência alcançou 
a marca de 1.500 participantes, com patrimônio de R$ 15 milhões, muito 
acima das metas estabelecidas inicialmente.

Com isso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2019 com cerca de R$ 910 
milhões em patrimônio e um total de 9,3 mil participantes. Pessoas que 
contam com a nossa gestão especializada – que busca combinar segu-
rança e rentabilidade em nossos investimentos.

Por falar em investimentos, batemos em 2019, mais uma vez, todos os 
benchmarks (comparativos) e metas! No caso do Plano Valor Previdên-
cia, a rentabilidade acumulada no período de abril a dezembro de 2019 
registrou 174% do CDI, o que representa uma rentabilidade de 7,67%. 

Cabe salientar que esses resultados foram obtidos num cenário desa-
fi ador, de juros menores e em queda no país e de intensifi cação dos 
Planos de Demissão Incentivada nos patrocinadores. Com esse conjunto 
de fatores colocado, a geração de valor que tanto buscamos a partir da 
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aplicação de nossa expertise precisou contar com um elemento fun-
damental – nossa sólida governança. Nós, diretores, membros do Con-
selho Deliberativo e membros do Conselho Fiscal, além de nossa equi-
pe gerencial, todos mantivemos o foco na busca por esses resultados, 
“remando” juntos na mesma direção – e, agora, em “mar aberto”, muito 
além do nosso “aquário” que tanto já conhecemos, chamado Sistema 
SEBRAE.

Um novo ano, no entanto, é administrado dia após dia. Surgem no-
vos fatos e obstáculos – como a forte crise econômica decorrente da 
pandemia de Coronavírus em todo o planeta – mas também surgem 
novas oportunidades. Com profi ssionalismo e responsabilidade, tenha 
a certeza de que estamos preparados para lidar com as adversidades 
da forma mais adequada possível, visando garantir que nossos parti-
cipantes conquistem qualidade de vida e possibilidade de realizar so-
nhos em seu futuro.

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

Victor Hohl
Diretor de Administração e Investimentos

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade
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Destaques do Ano
MARCADO, PRINCIPALMENTE, PELO LANÇAMENTO 
DO ENTÃO PLANO FAMÍLIA, 2019 FOI UM ANO DE IM-
PORTANTES ACONTECIMENTOS PARA O INSTITUTO. 
CONFIRA UM APANHADO DOS PRINCIPAIS, A SEGUIR.

Lançamento do Plano Valor Previdência

O Plano Valor Previdência - na época, ainda denominado Plano Família 
e instituído pela FENASEBRAE - foi lançado em fevereiro, em todas as 
unidades patrocinadoras, contando com mais de 100 colaboradores 
do Sebrae Nacional para marcar o início das adesões e também cele-
brar os 15 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Revista eletrônica marca
os 15 anos do Instituto

Em comemoração aos 15 anos do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, uma revista eletrônica foi 
lançada também em fevereiro para lem-
brar a nossa história e celebrar quem nos 
ajudou a construí-la, além de dar boas-
vindas ao futuro que tínhamos pela fren-
te. O material ainda pode ser acessado 
pelo link:

www.sebraeprevidencia15anos.com

Estudo comprova rentabilidade maior no Instituto do que na previdência aberta

Ainda em março, foi realizado um estudo de rentabilidade considerando um período em que 
o recurso do participante fi cou aplicado no fundo PGBL de uma das 4 maiores instituições 
fi nanceiras do Brasil, comparando as performances com as do Plano SEBRAEPREV. Ambas as 
rentabilidades líquida (cota) e bruta do SEBRAEPREV obtiveram resultados superiores, evi-
denciando a vantagem de fazer a portabilidade dos recursos em PGBL para o então Plano 
Família, considerando que sua gestão era a mesma realizada pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.
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SebraeprevCast: o podcast ofi cial do
SEBRAE PREVIDÊNCIA no Spotify 

Em abril, lançamos um novo produto digital 
para aumentar o contato com os participan-
tes e aumentar a presença online do insti-
tuto: o SebraeprevCast, podcast criado para 
trazer entrevistas, notícias e informações 
sobre previdência complementar. Até o fi m 
de 2019, foram lançados cinco episódios no 
canal e seguimos produzindo novas pautas.

Acesse bit.ly/SebraeprevCast e assine o nosso podcast!

Incentivo ao aporte com o saque do FGTS ou PIS/PASEP

Aproveitando as novas regras para o saque do Fundo de Garantia, em julho o SEBRAE PREVI-
DÊNCIA incentivou o aporte para aumentar a reserva previdenciária dos participantes.

Alteração de Perfi s de Investimentos e Percentual de Contribuição

Entre abril e maio, os participantes do Plano SEBRAEPREV puderam alterar o seu Perfi l de 
Investimentos e o percentual de contribuição, avaliando suas opções e adequando-as às suas 
expectativas e características. Assistidos também puderam alterar percentual de recebimen-
to do benefício e perfi l de investimentos.

Plano Valor Previdência começa a pagar seu primeiro benefício
em apenas 3 meses de funcionamento

Poucos meses após seu lançamento, o Plano Valor Previdência come-
çou a pagar seu primeiro benefício a uma participante. Maria Neuma, 
de Brasília, havia feito portabilidade de um plano de previdência pri-
vada em uma instituição fi nanceira para o SEBRAEPREVIDÊNCIA e, 
portanto, conseguiu acumular recursos sufi cientes para receber seu 
investimento em forma de benefício pelo Plano Família.
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Plano Valor Previdência é destaque em encontro de contabilistas 

Em agosto, profi ssionais da área contábil, de governança corporativa, de ges-
tão de riscos e controles, atuarial, jurídica e de investimentos participaram 
do VIII Encontro Nacional dos Contabilistas das Entidades Fechadas de Pre-
vidência Complementar, que aconteceu em Porto Alegre. O encontro contou 
com a experiência do SEBRAE PREVIDÊNCIA durante o painel sobre Planos 
Instituídos. A palestra foi conduzida pelo diretor de Administração e Investi-
mentos do Instituto, Victor Hohl, que falou sobre a viabilização jurídica, mo-
delagens e soluções de implementação, gestão e sustentabilidade do Plano 
Valor Previdência.

Road Show do Plano Valor Previdência é realizado

Também em agosto, com o objetivo de alcançar outras camadas de potenciais participantes, 
o Instituto promoveu um “Road Show” em Brasília. A ação reuniu mais de 40 pessoas dos mais 
variados setores do mercado, desde familiares até à rede de relacionamento dos participan-
tes do Plano SEBRAEPREV. A ação trouxe como resultados:
• novas adesões ao Plano Valor Previdência;
• portabilidades que somaram mais de R$ 1 milhão; e
• aportes voluntários que somaram mais de R$ 32 mil.

A arrecadação total foi de R$ 1,1 milhão, sem considerar os valores das contribuições mensais.

Presença no Encontro Nacional dos Conselhos Fiscais do Sistema Sebrae

O Encontro Nacional dos Conselhos Fiscais do Sistema Sebrae em Manaus, no fi m de agosto, 
reunindo cerca de 130 participantes entre conselheiros, auditores e assessores, tendo como 
pauta a atuação prática dos conselheiros fi scais. A presença do SEBRAE PREVIDÊNCIA foi a 
novidade da edição deste ano do encontro.
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Lançamento do Plano FenaconPrev

Em novembro, mais um plano de benefícios foi lançado pelo SEBRAE PREVI-
DÊNCIA, agora durante a 18ª edição da CONESCAP – maior evento do setor de 
serviços do país, que reuniu cerca de 2.000 pessoas no Espírito Santo. Voltado 
para atender o público ligado direta ou indiretamente ao Sistema Fenacon, o 
Plano FenaconPrev faz parte do Valor Previdência.
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@oquintodiautil – o SEBRAE PREVIDÊNCIA foi para o Instagram

Quase em dezembro, o Instituto lançou o seu perfi l ofi cial no Instagram – @oquin-
todiautil –, com o objetivo de atrair ainda mais um novo e jovem público, ofere-
cendo dicas de fi nanças pessoais e promovendo interação e relacionamento. A 
iniciativa foi um reforço para ampliar a presença digital do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Redução das taxas de juros de empréstimos

Preocupando-se em oferecer sempre as melhores condições do mer-
cado, o Instituto reduziu, em dezembro, a taxa de juros de emprésti-
mos aos participantes. Na modalidade pós-fi xada a taxa passou a ser 
de apenas 0,75%, enquanto na modalidade pré-fi xada 1,10%.

Acesse www.instagram.com/oquintodiautil e nos siga!

Aponte a câmera do
seu smartphone para

o QR Code acima
e acesse o

@oquintodiautil
mais rapidamente!
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O Instituto
BREVE APRESENTAÇÃO

O SEBRAE PREVIDÊNCIA - Instituto SEBRAE de Seguridade Social é 
uma Entidade Fechada de Previdência Complementar constituída sob 
a forma de sociedade civil, sem fi ns lucrativos, de personalidade jurídi-
ca de direito privado. Criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas - SEBRAE, tem o objetivo de complementar os 
benefícios concedidos pela previdência social mediante administração 
do Plano SEBRAEPREV (desde 2004) e do Plano Valor Previdência – que 
engloba os Planos Família, FenaconPrev (ambos desde 2019) e Core-
conPrev-DF (a partir de 2020).

As Unidades que compõem o Sistema SEBRAE e a ABASE - Associação 
Brasileira dos SEBRAEs Estaduais, mediante a celebração dos respecti-
vos Convênios de Adesão, são Patrocinadoras do Plano SEBRAEPREV, 
além do próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA. Já o Valor Previdência é Institu-
ído pelas seguintes entidades: FENASEBRAE - Federação Nacional das 
Associações do Sebrae (Plano Família), IFEN - Instituto Fenacon (Plano 
FenaconPrev), e Corecon-DF - Conselho Regional de Economia do Dis-
trito Federal (Plano CoreconPrev-DF).

Os recursos necessários ao atendimento dos objetivos do Instituto e ao 
seu funcionamento operacional proveem de contribuições das Patroci-
nadoras, dos Participantes (inclusive dos planos instituídos) e dos rendi-
mentos resultantes das aplicações desses recursos.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA é relativamente jovem se comparado aos de-
mais fundos de pensão brasileiros. Contudo, mesmo com apenas 16 
anos, destaca-se entre os grandes se levado em conta o volume do pa-
trimônio administrado versus a quantidade de participantes. O Instituto 
é, ainda, reconhecido por suas boas práticas de governança corporativa 
e iniciativas de vanguarda voltadas, principalmente, ao público jovem.
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Nosso jeito de ser

Segurança, futuro, aposentadoria, tranquilidade, in-
vestimento, estabilidade, poupança e previdência. Es-
tes são alguns dos atributos que traduzem a atuação 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA para os Participantes – con-
forme frequência de menções espontâneas na última 
Pesquisa de Satisfação – e que estão intimamente li-
gados à missão, à visão e aos valores do Instituto, cita-
dos a seguir.

Contribuir para a melhor qualidade de vida de seus participantes, 
oferecendo produtos e serviços previdenciários adequados às suas 
necessidades e de elevado padrão de excelência, com atuação 
transparente e socialmente responsável, alinhada às expectativas 
de seus patrocinadores e instituidores.

MISSÃO VISÃO

VALORES

Ser referência no mercado de pre-
vidência complementar primando 
pela excelência de resultados na 
gestão de produtos previdenciá-
rios para seus Participantes, Pa-
trocinadores e Instituidores.

Princípios Éticos
Discrição
Equidade

Confi dencialidade
Transparência

Responsabilidade
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Nosso jeito de ser Órgãos Estatutários

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é o órgão de fi scalização da gestão do Instituto, com-
posto por quatro membros efetivos e seus respectivos suplentes – onde 
dois eleitos pelos participantes e dois escolhidos pelas patrocinadoras 
– dentre os Participantes dos planos de benefícios.

Diretoria Executiva

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

Posição no ranking da Previdência Complementar Fechada

A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar – Abrapp divulga anualmente um “ranking” da previdência 
complementar fechada com base no volume da carteira de investimen-
tos administrada pelas Entidades. Com o fi m do exercício de 2019, o 
Instituto passou a ocupar a 122ª posição.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

165ª
156ª

150ª
138ª

133ª
130ª

128ª
125ª 125ª

116ª 117ª
122ª
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O SEBRAE PREVIDÊNCIA administra dois planos de benefí-
cios com características distintas: um patrocinado e outro 
instituído.

O Plano SEBRAEPREV é do tipo Contribuição Defi nida (CD), o que signifi ca que 
o Participante defi ne o valor das contribuições mensais para o plano, que será 
acompanhado por contribuição de mesmo valor (até determinado limite) fei-
ta 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 contri-
buições pessoais, do Patrocinador e a rentabilidade auferida na aplicação des-
ses recursos. Os Patrocinadores do Plano são o SEBRAE Nacional e as Unidades 
que compõem o Sistema SEBRAE, a ABASE e o próprio SEBRAE PREVIDÊNCIA.

O Plano Valor Previdência também é do tipo 
Contribuição Defi nida (CD), porém é um plano 
de benefícios instituído, funcionando como um 
grande “guarda-chuva” que abriga os Planos Fa-
mília, FenaconPrev e CoreconPrev-DF. A FENA-
SEBRAE - Federação Nacional das Associações 
do Sebrae, o IFEN - Instituto Fenacon e o Co-
recon-DF - Conselho Regional de Economia do 
Distrito Federal são os seus instituidores.

Resumo Executivo
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Patrimônio

Evolução do Patrimônio

O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2019 atingindo R$ 910 
milhões de patrimônio da carteira de investimentos, com crescimento 
de 8,33% sobre o volume administrado em 2018. Deste total, mais de R$ 
15 milhões é referente somente ao novo Plano Valor Previdência.

CONSOLIDADO

PLANO SEBRAEPREV

Valores em R$ milhões

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

Rentabilidade dos Investimentos (bruta)

Os Perfi s de Investimento do Plano SEBRAEPREV apresentam desempe-
nho bastante consistente ao longo dos anos. Historicamente eles apre-
sentam performance superior aos principais índices de referências do 
mercado fi nanceiro (Ibovespa, CDI, IPCA e Poupança). E o Plano Valor 
Previdência teve retorno semelhante ao perfi l Moderado (SEBRAEPREV), 
conforme observado no gráfi co a seguir.

Valor em R$ milhões

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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O Plano Valor Previdência foi lançado em 2019.
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Outra característica importante é a 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 seguir, 
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, ape-
nas 29% é fruto de suas próprias contribuições. O restante é composto 
pela contrapartida da patrocinadora e pela rentabilidade das aplica-
ções – que, no período, superou em 41% tudo aquilo que foi investido 
pelo participante. 

Resgates

Em 2019, o SEBRAE PREVIDÊNCIA efetuou o pagamento de 520 resgates 
a participantes do Plano SEBRAEPREV que optaram por este instituto, 
além de 2 para participantes do Plano Valor Previdência.

GANHOS

Participante
R$ 113 mil

29%

Patrocinador
R$ 113 mil

29%

Rendimento
R$ 160 mil

41%

COMPOSIÇÃO DA RESERVA PREVIDENCIÁRIA NO PLANO SEBRAEPREV

Salário médio no período: R$ 9.800
Acumulado: R$ 386 mil

Inscrição: 03/2005
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Participantes

O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2019 com um total de 9.398 Partici-
pantes, sendo 7.903 do Plano SEBRAEPREV e 1.495 do Plano Valor Previ-
dência. Confi ra mais detalhes nos tópicos a seguir.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES

SEGMENTAÇÃO POR PLANO, SITUAÇÃO NO PLANO E GÊNERO
PLANO SEBRAEPREV

   

6.323

7.004

7.517
7.883

7.663
7.691

7.545

9.082

2012

Total Ativos Assistidos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6.408 7.107 7.630 8.013 7.814 7.895 7.795 9.398

85

103

113
130

151
204

250

305

Ativos

Autopatrocinado

Assistidos

BPD

1133732

176 383

2946543

327 739

1812811

151 356
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SEGMENTAÇÃO POR PLANO, SITUAÇÃO NO PLANO E GÊNERO
PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

SEGMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
PLANO SEBRAEPREV

Assistidos

07
11

04

Ativos

632
1484

852

Aposentadoria 
Antecipada

107
Pensão 

por Morte

17
Aposentadoria 

Normal

167
Aposentadoria 
por Invalidez

03

TOTAL 294

SEGMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

Aposentadoria 
Programada

11

TOTAL 11
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Investimentos

Panorama Econômico

O desempenho econômico não foi uniforme ao longo 
de 2019. A economia, que iniciou o ano em ritmo lento, 
recuando 0,01% na margem no 1º trimestre, apresentou 
melhora somente nos outros trimestres. Mesmo assim, 
2019 foi bastante positivo para os ativos de mercado 
de capitais como um todo: a bolsa bateu recordes, im-
pulsionada por juros baixos e a boa perspectiva sobre 
o andamento das reformas; e o mercado de crédito re-
gistrou expressivo aumento por conta do encolhimen-
to do BNDES e das condições favoráveis para captação 
de recurso internamente. Entenda mais a seguir, con-
ferindo um panorama dos cenários interno e externo.

CENÁRIO INTERNO

O ano de 2019 começou com a expectativa de rápida 
implementação da agenda econômica que saiu vito-
riosa nas eleições presidenciais de 2018, cujo principal 
direcionamento era no sentido de aprovaras reformas 
Administrativa, Tributária e da Previdência. Contudo, 
somente no último trimestre do ano, o Congresso Na-
cional aprovou a Reforma da Previdência, proporcio-
nando ânimo no mercado de capitais e a expectativa 
de uma retomada mais robusta da economia, contri-
buindo para a queda do risco-país (que fi cou no menor 
nível desde 2010).

Antes disso, diversos eventos prejudicaram o cresci-
mento econômico do Brasil: a tragédia do rompimento 
da barragem de rejeitos em Brumadinho (MG), a cri-
se na vizinha Argentina e a desaceleração global, por 
exemplo, impediram um processo mais fi rme de recu-
peração do país. Todavia, outros acontecimentos mu-
daram um pouco esse cenário a partir do 2º semestre, 
com destaque para a liberação dos saques do FGTS/
PIS – que melhorou as condições fi nanceiras da popu-
lação, estimulou o comércio, favoreceu a expansão do 
crédito e incrementou o consumo.
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CENÁRIO EXTERNO

No âmbito internacional, o que dominou o 
noticiário foi a guerra comercial entre China e 
Estados Unidos, que perdurou praticamente o 
ano inteiro. Com a demora em fechar o acor-
do, entidades internacionais cortaram proje-
ções de crescimento da economia global.

Ainda, em agosto, um fato chamou a aten-
ção dos economistas e investidores de todo 
o mundo: invertendo a lógica de sempre, 
os títulos de longo prazo da dívida norte-a-
mericana foram negociados com juros mais 
baixos do que papéis de curto prazo. Em al-
guns países europeus, eles chegaram a ser 
negociados com taxas negativas. Esse mo-
vimento aconteceu pela primeira vez desde 
2008, nos meses que antecederam a reces-
são daquele ano. A queda das taxas de juros 
foi um refl exo dos temores sobre uma nova 
crise mundial: o medo de outra recessão fez 
com que os investidores buscassem títulos 
mais longos da dívida do governo dos Es-
tados Unidos — considerado um dos ativos 
mais seguros do mundo.

Impacto no Instituto

Esses cenários acabaram sendo bastante fa-
voráveis para a carteira de investimentos do 
Instituto, uma vez que no início do ano foi 
aprovada uma Política de Investimento com 
mais limites para assunção de risco em Bolsa, 
Investimentos Estruturados e Investimento 
no Exterior. Além disso, foi aprovada a seleção 
de novos gestores exclusivos de investimen-
tos para a estratégia de investimentos em 
fundos multimercado FOF (Fund of Funds), 
com o objetivo de criar um mandado exclu-
sivo de gestão com os melhores gestores de 
investimentos do Brasil para a elaboração de 
um produto de investimento previdenciário 
de baixíssimo custo, visando capturar o maior 

retorno possível de cada classe de ativo.

Tais decisões permitiram a criação de uma 
carteira de investimentos balanceada e que 
se altera em decorrência da oscilação dos 
preços dos ativos e das mudanças do ce-
nário econômico, capturando prêmios nos 
mercados de juros, renda variável, investi-
mentos estruturados e câmbio. Também, 
uma parcela dos recursos pode ser investida 
no exterior, obtendo os benefícios da diver-
sifi cação geográfi ca. Com isso, as posições 
em cada um dos ativos se alteram ao longo 
do tempo, respeitando a política de investi-
mentos, que é construída com base em um 
estudo estatístico de otimização de carteira, 
que leva em consideração a expectativa de 
risco x retorno dos ativos, além da matriz de 
correlação de retornos. 

O resultado desse trabalho foi facilmente tra-
duzido em números: o resultado do recente 
Plano Valor Previdência, implementado no 
início de 2019, superou em todos os meses o 
CDI (índice de mercado de referência), mes-
mo nos momentos onde os preços de ativos 
de mercado mais oscilaram (em maio e em 
agosto). Isto é, sem qualquer mês com ren-
tabilidade abaixo desse benchmark – o que é 
raro –, o novo Plano encerrou o ano com um 
retorno próximo a 170% do CDI. Além disso, o 
nível de risco foi baixo se comparado ao re-
torno obtido ao longo do período, o que pro-
porcionou um índice Sharpe (relação risco x 
retorno) acima de 3.

Esses resultados, associados à velocidade da 
expansão do novo Plano, foram objetos de 
destaque em matéria publicada na revista da 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – Abrapp, que 
destacou o desempenho do Valor Previdên-
cia quando comparado aos demais planos de 
previdência complementar fechada.
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Perspectivas para 2020

A gestão dos investimentos dos planos de 
benefícios administrados por Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, 
como o SEBRAE PREVIDÊNCIA, conside-
ra a construção de uma carteira que visa 
resultados no longo prazo. Porém, diante 
de adversidades, a adoção de medidas no 
curto prazo é necessária, de forma prote-
tiva, para mitigar os impactos negativos 
de crises, tal qual a vivenciada pela atual 
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) 
– que surgiu no fi m de 2019.

Logo, espera-se que os resultados para a 
cota dos perfi s de investimentos e, conse-
quentemente, para a cota dos participan-
tes sejam adversos – mesmo mantidas as 
performances dos perfi s de forma pro-
porcional ao seu nível de risco. Por isso, 
o Instituto já tem realizado ações para re-
duzir a exposição em Renda Variável e os 
prazos das posições dos Títulos de Renda 
Fixa, com foco em vencimentos mais cur-
tos, bem como tem buscado Ativos com 
maior liquidez.

Política de Investimentos

Os recursos dos Planos SEBRAEPREV e Va-
lor Previdência são investidos observando-
se as diretrizes (limites de alocação, índices 
de referência e metas a serem alcançadas) 
da Política de Investimento vigente, que, por 
sua vez, é proposta pela Diretoria Colegiada, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA, com o apoio da Comis-
são de Investimentos.

A Política de Investimento é defi nida visando 
garantir segurança, liquidez e rentabilidade 
para preservar os benefícios dos seus Partici-
pantes e Assistidos. Ela é revisada anualmente 
ou quando necessário, sempre considerando 
as características e especifi cidades dos pla-
nos de benefícios, a legislação pertinente e os 
cenários econômicos. Nela são estabelecidos 
itens como a alocação estratégica, restrições 
de investimentos, operações com derivativos 
e apreçamento de ativos. Merece destaque 

também a avaliação e controle de monitora-
mento dos diversos riscos aos quais os recur-
sos do plano de benefícios estão expostos, 
dentre eles os riscos de mercado, de crédito, 
de liquidez, legal, operacional, atuarial e de 
procedimentos.

A Política de Investimentos aprovada pelo 
Conselho Deliberativo para o ano de 2020 
trouxe mudanças nas metas de rentabilidade 
(benchmark) para os perfi s de investimentos, 
uma vez que o cenário atual tende a favore-
cer investimentos de maior risco:

• Perfi l Conservador: de 102% CDI para CDI + 
0,66%;
• Perfi l SEBRAEPREV (Moderado): de 110% 
CDI para CDI + 1,76; e
• Perfi l Arrojado: de 120% CDI para CDI + 2,41%.

O objetivo da alteração foi adequar, então, 
os perfi s a um ambiente de juros e infl ação 
baixos, sendo necessária a diversifi cação na 
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alocação dos ativos em outros segmentos de 
investimentos além da Renda Fixa, como por 
exemplo, na classe de Renda Variável, Inves-
timento no Exterior, Fundos Imobiliários e In-
vestimentos Estruturados.

Saiba mais sobre os Perfi s de Investimentos 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA no item 6.3.6.

Alocação dos Recursos Garantidores

Em 2019, foi destaque o sucesso na gestão 
dos investimentos. O SEBRAE PREVIDÊNCIA 
aprimorou seu processo de gestão contratan-
do um gestor de patrimônio (exclusivo) – pro-

duto que é acessível na rede bancária apenas 
para investidores de elevado patrimônio (cer-
ca de R$ 10 milhões) –, responsável por sele-
cionar os melhores fundos de investimentos 
em cada uma de suas categorias (renda fi xa, 
renda variável, investimentos estruturados 
no Brasil e no exterior), garantindo o melhor 
dos dois mundos: boas perspectivas de ren-
tabilidade e diversifi cação de risco. Dessa 
forma, o participante do Instituto passou a 
ter acesso a uma carteira gerida pelos profi s-
sionais (gestores) melhores ranqueados em 
cada uma de suas classes de ativos, possibili-
tando também a mitigação de riscos, através 
da diversifi cação do patrimônio.

PLANO SEBRAEPREV

Segmentos dez/19 % dez/18 %

Disponível 3.044.399,17 0,34% 2.259.318,39 0,27%

Renda Fixa 674.180.999,38 75,57% 784.611.447,09 93,75%

Renda Variável 68.027.721,91 7,63% 6.687,79 0,00%

Investimentos Estruturados 93.160.439,96 10,44% 957.640,01 0,11%

Empréstimos 53.659.035,98 6,02% 49.092.230,71 5,87%

TOTAL 892.072.596,40 100,00% 836.927.323,99 100%

PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

Segmentos dez/19 % dez/18 %

Disponível 5.788,34 0,04% - -

Renda Fixa 11.581.127,11 76,90% - -

Renda Variável 1.467.940,05 9,75% - -

Investimentos Estruturados 2.005.092,61 13,31% - -

Empréstimos 0,00 0,00% - -

TOTAL 15.059.948,11 100,00% - -
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PGA

Segmentos dez/19 % dez/18 %

Disponível 89.914,24% 3,07% 472.340,14 14,99%

Renda Fixa 2.842.568,81 96,93% 2.678.123,05 85,01%

TOTAL 2.932.483,05 100,00% 3.150.463,19 100,00%

TOTAL

Segmentos dez/19 % dez/18 %

Disponível 3.140.101,75 0,35% 2.731.658,53 0,33%

Renda Fixa 688.604.695,30 75,67% 787.289.570,14 93,72%

Renda Variável 69.495.661,96 7,64% 6.687,79 0,00%

Investimentos Estruturados 95.165.532,57 10,46% 957.640,01 0,11%

Empréstimos 53.659.035,98 5,90% 49.092.230,71 5,84%

TOTAL 910.065.027,56 100,00% 840.077.787,18 100,00%

GESTÃO TERCEIRIZADA

RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA (EM R$)

Gestor dos Recursos Valor %

BRADESCO 68.436.452,23 8,02%

VINCI PARTNERS 103.495.084,36 12,13%

ITAÚ 527.039.391,57 61,77%

HEDEGEINVESTMENTS 1.323.480,00 0,16%

SUL AMÉRICA 152.971.481,67 17,93%

TOTAL 853.265.889,83 100,00%

Distribuição por Gestão

Gestão terceirizada Gestão própria

R$ 853.265.889,83
(93,76%)

R$ 56.799.137,73
(6,24%)

TOTAL
R$ 910.065.027,56

(100%)
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Os recursos do Plano SEBRAEPREV são inves-
tidos em três modalidades de Perfi s de Inves-
timentos de livre escolha dos Participantes 
conforme seus objetivos de vida, expectati-
vas de resultados em curto, médio ou longo 
prazo. Isto é, com os Perfi s de Investimentos, 
o SEBRAE PREVIDÊNCIA oferece mais fl exi-
bilidade e autonomia para que os Participan-
tes construam as suas reservas para a apo-
sentadoria de forma compatível com as suas 
particularidades e tolerância ao risco.

O Plano Valor Previdência não oferece a pos-
sibilidade de escolha de perfi l de investimen-
to. Por ainda estarem em uma fase inicial, 
seus recursos são alocados conforme a Po-
lítica de Investimentos defi nida para o Perfi l 
Moderado do Plano SEBRAEPREV.

TIPOS DE PERFIS

Conservador
Orientado para aqueles que não gostam ou 

não querem correr riscos em seus investi-
mentos, o Perfi l Conservador agrupa inves-
timentos considerados de menor risco e, 
por isso, exclui a aplicação de recursos em 
renda variável.

SEBRAEPREV (Moderado)
É um perfi l intermediário, adequado para 
aqueles que buscam segurança sem deixar 
de considerar uma certa dose de risco para 
obter ganhos maiores. Conta com um por-
tfólio de investimento balanceado em Renda 
Fixa, Juros, Ações, Investimentos Estrutura-
dos e Investimentos no Exterior. 

Arrojado
O Perfi l Arrojado destina-se ao Participante 
com maior tolerância ao risco com o objetivo 
de buscar retornos mais elevados no longo 
prazo. O que o diferencia do Perfi l SEBRA-
EPREV (Moderado) é a maior exposição nas 
classes de ativos de maior risco (Juros, Ações 
e Investimentos no Exterior).

Perfi s de Investimentos
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Perfi l
Rentabilidade

dos investimentos

CONSERVADOR 6,46%

Fundo Multimercado – Renda Fixa 6,46%

MODERADO 9,36%

Fundos Multimercados 8,45%

Fundos Imobiliários 56,19%

Empréstimos aos Participantes 16,08%

ARROJADO 10,10%

Fundos Multimercados 10,10%

VALOR PREVIDÊNCIA* 7,38%

Fundos Multimercados 7,38%

RENTABILIDADES POR PERFIL E SEGMENTO DE APLICAÇÃO

* Plano Valor Previdência iniciou em abril de 2019

RENTABILIDADES POR FUNDO DE INVESTIMENTO
(COM POSIÇÃO EM 31/12/2019)

Fundos
Taxas Rentabilidades

%Administração Performance

Bradesco FICFI MM SebraePrev Conservador 0,14%  - 6,13%

Itaú FICFI MM SebraePrev Conservador 0,15%  - 6,75%

Itaú FICFI MM SebraePrev Moderado 0,15%  - 8,24%

Sulamérica FICFI MM SebraePrev Moderado 0,15% 20% do que exceder CDI 8,22%

Vinci FI Multimercado Arrojado 0,25% 20% do que exceder CDI 8,21%

Itaú FICFI MM SebraePrev Arrojado 0,45% 20% do que exceder CDI 10,64%

CSHG Top FOF II FII 0,60% 20% do que exceder CDI 56,19%

Carteira de Empréstimo 1,00%  - 16,08%
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Administração

As Despesas Administrativas correspondem aos gastos para manuten-
ção da gestão dos Planos SEBRAEPREV e Valor Previdência, segrega-
das em despesas de Administração Previdencial e de Administração 
de Investimentos. Em 2019, o total das Despesas Administrativas foi de
R$ 8.217.699,29.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PESSOAL E ENCARGOS 4.565.187,69

TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 104.317,00

VIAGENS E ESTADIAS 510.510,63

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.068.317,11

CONSULTORIA ATUARIAL E ESTRATÉGICA 209.634,56

CONSULTORIA CONTÁBIL 212.750,00

CONSULTORIA JURÍDICA 203.497,81

RECURSOS HUMANOS 12.255,00

INFORMÁTICA 906.976,02

GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 211.103,16

AUDITORIA CONTÁBIL 68.090,46

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 244.010,10

DESPESAS GERAIS 508.708,56

MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA 10.883,15

CORREIO E FRETES 24.696,67

COMUNICAÇÃO COM PARTICIPANTES 45.697,05

EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO 147.887,20

INFRA ESTRUTURA 173.074,51

IMPOSTOS 60.015,00

RELACIONAMENTO COM MERCADO 46.454,98

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 85.595,59

OUTRAS DESPESAS 375.062,71

TOTAL 8.217.699,29
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Custo por Participante

A Despesa Per Capita ou Custo 
por Participante representa um 
indicador para os gastos admi-
nistrativos por Participantes, que 
permite a realização de compara-
ções sobre a estrutura de custos 
da Entidade, bem como é uma 
referência para avaliar a compe-
titividade da instituição. No ano 
de 2019, ele apresentou queda de 
6,28% fi cando em R$ 826,21. Essa 
melhora é fruto da continuidade 

do processo de controle de cus-
tos do Instituto, bem como re-
fl exo do ganho de escala obtida 
com o sucesso da implementa-
ção do Plano Valor Previdência. 
O último estudo publicado pela 
Previc sobre o assunto, ainda em 
2019, mostra que o custo por par-
ticipante do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA está 43% abaixo da média do 
mercado.

2019

R$826,21

2005

R$368

2006

R$468

2007

R$574

2008

R$611

2009

R$598

2010

R$727

2011

R$865

2012

R$648

2013

R$635

2014

R$658

2015

R$650

2016

R$715

2017

R$812

2018

R$920
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Taxa de Carregamento

A partir de 2019, a Taxa de Carregamento que incidia apenas na Contri-
buição Básica foi reduzida de 1,2% para 0%! Contribuições Voluntárias e 
de Serviço Passado não tem Taxa de Carregamento.

Taxa de Administração

A Taxa de Administração permaneceu estável em 0,8% desde 2013. Po-
rém, em 2019 foi ajustada para 0,9% em função da extinção da Taxa de 
Carregamento, dentre outros fatores. O índice será novamente reduzi-
do, para 0,85%, a partir de abril de 2020.

2019 20202006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10%10% 10%10%

5% 5%
4%

3%
2% 2% 1,8% 1,5% 1,2%

0% 0%

2019

2020

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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1,13%
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0%

0%

0%

1,35%
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0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,85%

0,9%
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Governança
Corporativa

As entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs) como o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA, bem como empresas em geral, vem adotan-
do códigos de relacionamento e práticas de gestão e prestação de 
contas, com o objetivo principal de tornar a gestão mais transparente 
aos participantes, acionistas, cotistas ou outros detentores de direitos 
dentro da organização. Estes códigos e práticas estão consubstancia-
dos no que se chama hoje de “governança corporativa”. 

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

Estatuto

Regulamento do Plano Família

Regulamento do Plano FenaconPrev

Regulamento do Plano SEBRAEPREV

Política de Combate à Corrupção

Política de Comunicação

Política de Investimentos

Política de Gestão de Riscos e Controles Internos

Política de Prevenção, Detecção e Combate à Fraude

Política de Relacionamento

Política de Segurança da Informação

Manual de Compliance

Manual de Crise e Imagem

Manual de Governança Corporativa

Código de Princípios Éticos e de Conduta

Coletânea de Normas

Demonstrações Atuariais

Pesquisas de Satisfação

Planejamento Estratégico

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Regimento Interno da Diretoria Executiva

Regimento Interno do Conselho Deliberativo

Regimento Interno do Conselho Fiscal
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Estrutura de Governança

A estrutura de governança, seus mecanismos 
e processos baseiam-se na integração e no 
alinhamento com as boas práticas de ges-
tão dos processos, gestão de riscos e Com-
pliance, gestão de pessoas, tecnologia da in-
formação, comunicação e fundamentada no 
planejamento estratégico.

Assembleia Geral

As Patrocinadoras e o Instituidor com convê-
nio de adesão fi rmado com o SEBRAE PRE-

VIDÊNCIA reúnem-se em Assembleia Geral, 
competindo-lhes eleger metade dos mem-
bros do Conselho Deliberativo e metade dos 
membros do Conselho Fiscal e seus respecti-
vos suplentes.

Anualmente é apresentada à Assembleia Ge-
ral, composta de 30 Participantes, a Presta-
ção de Contas do exercício anterior e, even-
tualmente, as alterações nos Regulamentos 
dos Planos e no Estatuto da Entidade.
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Indicadores de Melhores Práticas

O SEBRAE PREVIDÊNCIA segue as orientações do Guia de Melhores Prá-
ticas em Fundos de Pensão elaborado pela Superintendência de Previ-
dência Complementar - Previc. De acordo com a autoavaliação do Insti-
tuto, o Índice Geral de Aderência ao Guia em 2019 foi de 99,5%, mesmo 
nível dos anos anteriores.

Instrumentos de Governança

O SEBRAE PREVIDÊNCIA revisou, em 2019, 
todos os seus instrumentos de governança, 
com destaque para a Política de Combate e 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro – como re-
gulamentação dos Controles Internos Refe-
rentes à Lei 9.613/98 e Instrução PREVIC Nº 
18, de 24 de dezembro de 2014 – e a Política 
de Combate à Corrupção. Esse projeto – que 
continuou ao longo de 2019 – teve como ob-
jetivo a revisão e a inclusão de novos proces-
sos, inclusive do Plano Valor Previdência, em 
atendimentos aos ajustes recomendados pe-
los Auditores Independentes, Compliance, e 
da Auditoria de Processos e de Sistemas Cor-
porativos, além das recomendações da 10ª 
Avaliação de Riscos e Controles Internos.

Além disso, diante da nova Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD), o Instituto deu início 
aos processos para a sua adequação, de for-
ma a estar devidamente preparado quando 
da sua vigência, prevista para agosto de 2020. 

Mapeamento dos Processos

Com o objetivo de propiciar maior seguran-
ça à gestão do SEBRAE PREVIDÊNCIA, foi 
contratada consultoria especializada em pre-
vidência complementar que atendeu mais 
de 200 fundos de pensão. Os serviços con-
tratados compreenderam a revisão dos ins-
trumentos de governança corporativa do 
Instituto, tais como suas políticas internas, 
regulamentos administrativos e manuais de 
funcionamento, além do mapeamento dos 
processos internos e, ainda, a elaboração de 
um independente Diagnóstico da Situação 
de Governança Corporativa da Entidade, con-
siderando sua estrutura organizacional.

Assim, ao longo do exercício de 2019, foram 
mapeados e manualizados os diversos pro-
cessos de trabalho da Entidade, nas áreas 
de investimentos, contábil e administrati-
va. Também foi elaborada (e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo) a Política de Gestão 
de Riscos e Controles Internos e a Política 

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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de Segurança da Informação do Instituto. As 
demais políticas (manuais de processos das 
áreas de seguridade, de comunicação e TI, 
de gestão de pessoas, código de ética e con-
duta e o PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicação) já estão em 
fase de revisão e deverão ser entregues ainda 
dentro do primeiro semestre de 2020.

Além disso, destaca-se que está em proces-
so de implantação um sistema automatizado 
no qual o Conselho Fiscal e os demais Órgãos 
Colegiados do Instituto poderão acompanhar 
e monitorar a Gestão de Riscos e Controles 
Internos. O referido sistema também poderá 
auxiliar no gerenciamento do Plano de Ações 
e Obrigações da Entidade, facilitando, de for-
ma signifi cativa, os trabalhos de auditorias e 
de eventuais fi scalizações.

10º Ciclo de Avaliação de Riscos
e Controles Internos

Com o objetivo de mensurar as incertezas 
futuras em termos de probabilidade e im-
pacto, em relação aos objetivos planejados, 
ao longo de 2019 foi realizado o 10º Ciclo de 

Avaliação de Riscos e Controles Internos, 
desenvolvido por Consultoria especializada. 
Assim como nos anos anteriores, a metodo-
logia aplicada foi a RCSA – Risk and Control 
Self Assessment, que está alinhada com as 
normas internacionais ISO 31000/2009 e ISO 
9001/2015. Importante reforçar que, além de 
fazer parte das boas práticas de mercado, a 
formalização desses controles é uma exigên-
cia da Resolução CGPC nº 13 de 01/10/2004.

No 10º Ciclo, 13 colaboradores do Instituto 
participaram como responsáveis pelos con-
troles, avaliando 11 áreas e 34 subprocessos 
e identifi cando 293 associações de riscos. 
De acordo com o relatório fi nal do projeto, 
na comparação da matriz de risco original de 
2019 com o resultado da avaliação realizada 
em 2018, observou-se uma redução de 0,6% 
na média global de risco da Entidade – um 
resultado alinhado com a média do mercado 
e já esperado, devido a maturidade do pro-
cesso de gestão de riscos, com a implemen-
tação de novos controles e aprimoramento 
dos controles existentes. Contudo, ainda há 
oportunidades de melhoria.
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O Planejamento Estratégico 2019-2022, explicitado no Mapa Estratégico 
abaixo, é um importante instrumento para a gestão de negócios e das 
pessoas. Com metas e indicadores defi nidos, ele orienta a atuação da 
Diretoria Executiva e dos Colaboradores – que receberam informação e 
treinamento necessários para o entendimento das responsabilidades e 
capacitação específi ca para transformar conhecimento em ação.

Planejamento 
Estratégico 2019-2022

Em 2019, com o objetivo de garantir sua pe-
renidade, o Instituto continuou tendo como 
base o Estudo de Sustentabilidade da Di-
mensão Institucional que apontou a necessi-
dade de atuação, principalmente, no reforço 
do item 4 do referido Mapa Estratégico: Foco 
no Mercado. O SEBRAE PREVIDÊNCIA enten-
de, portanto, que o caminho para a Entidade 
seja sustentável ao longo das próximas déca-
das envolve a ampliação da sua participação 
no mercado de previdência complementar – 
inclusive o aberto – e a adequação dos seus 

recursos humanos, materiais e tecnológicos 
às necessidades desse segmento, o que já 
está sendo feito desde a implantação do Pla-
no Valor Previdência.

Para reforçar essa diretriz, o mesmo estudo 
constatou a necessidade de, em 2020, a En-
tidade concluir o processo de preparação e 
aperfeiçoamento operacional, estabelecer 
política e estratégia comercial, implementar 
uma estratégia comercial e oportunizar apro-
vação da Reforma da Previdência.
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Aspectos Socioambientais

Sustentabilidade

A EXEMPLO DOS ANOS ANTERIORES, O SEBRAE 
PREVIDÊNCIA CONTINUA A ATUAR COM RESPON-
SABILIDADE CORPORATIVA GUIADO POR PRINCÍ-
PIOS SOCIOAMBIENTAIS. 

Para fortalecer a segurança e credibilidade, além de ações pontuais na 
rotina dos colaboradores, mecanismos de controle preventivos e corre-
tivos continuaram a ser adotados de forma a impedir que os rendimen-
tos a serem auferidos pelos Participantes e Assistidos sejam reduzidos 
ou até mesmo perdidos.

Legado para a Sociedade

Para melhorar a qualidade de vida em sociedade, é fundamental pro-
mover a discussão sobre a necessidade de planejar fi nanceiramente o 
futuro e estimular o investimento em aposentadoria, investindo e admi-
nistrando o dinheiro de forma efi ciente.

Não à toa, o Instituto possui desde 2011 um Programa de Educação Fi-
nanceira e Previdenciária, o PLANEJAR, destinado aos Participantes, As-
sistidos e seus familiares.
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Planejar

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA – Planejar conta com uma série de ações que visam informar, 
instruir e orientar os Participantes e não Participantes para que tenham 
conhecimento sufi ciente para tomar as melhores decisões com relação 
às fi nanças pessoais e à sua previdência.

PRINCIPAIS AÇÕES DO PLANEJAR EM 2019

III Feira da Previdência

Na sua terceira edição, a Feira da Previ-
dência reuniu mais de 800 pessoas em 
Brasília, na sede do Sebrae Nacional, no 
dia 15 de outubro. O evento foi transmitido 
ao vivo pelo canal do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA no YouTube e, além de palestras, con-
tou com stands de atendimentos do INSS, 
da área de saúde, consultoria fi nanceira, 
SEBRAEPREV Digital e interatividade.

Os debates pela manhã falaram sobre a 
reforma da previdência – com palestra do 
então Secretário Especial da Previdência 
Social, Rogério Marinho, que hoje é Mi-

nistro do Desenvolvimento Regional –, 
planos instituídos e Lei Geral de Proteção 
de Dados. À tarde, os temas fi caram en-
tre educação fi nanceira, aposentadoria e 
a mudança de gerações – com a presen-
ça do professor Dado Schneider, que fa-
lou sobre a nova geração entre Z (nativa 
digital) que está mudando a maneira de 
consumir informação.

O diretor superintendente da Previc, Lu-
cio Rodrigues Capelletto, parabenizou o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA pela realização da 
feira, lembrando a importância do evento 
para oferecer educação fi nanceira e pre-
videnciária aos cidadãos brasileiros.

Saiba mais em: bit.ly/III-Feira-Previdencia
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Campanhas Culturais

A realização de Campanhas Culturais com temáticas voltadas à educação fi nancei-
ra e previdenciária promove a aproximação com os participantes e lhes dá subsí-
dios para a refl exão a respeito da importância da previdência complementar para o 
seu futuro. Em 2019, foram realizados as seguintes campanhas:

IX Campanha Vida de Aposentado
IV Campanha do Dia do Participante
VIII Campanha do Dia Internacional da Mulher
IX Campanha do Dia dos Pais
VIII Campanha do Dia das Crianças
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Diretores, Conselheiros
e Gestores

DIRETORIA EXECUTIVA

Edjair de
Siqueira Alves

Victor 
Hohl

Nilton Cesar
da Silva

Diretor-Presidente Diretor de Adm. e Investimentos Diretor de Seguridade

CONSELHO DELIBERATIVO

TIT/SUP REPRESENTAÇÃO UF NOME

T
IT

U
LA

R
E

S

PATROCINADORES

NA Evandro Santos Nascimento (Presidente)

RN Jose Ferreira de Melo Neto (Vice-Presidente)

PR José Gava Neto 

AL José Roberval C. da Silva Gomes

PARTICIPANTES

NA André Silva Spínola

RN José Eduardo Ribeiro Viana

PR Luiz Antônio Rolim de Moura

PR Aldo Cesar Carvalho

S
U

P
LE

N
T

E
S

PATROCINADORES

NA José Constantino de Bastos Junior

MG Afonso Maria Rocha

AP Waldeir Garcia Ribeiro 

SP Guilherme Campos Junior

PARTICIPANTES

NA Augusto Togni de Almeida Abreu

MT Suenia Maria Cordeiro de Souza

MG Alessandro Flávio Barbosa Chaves

MG Jefferson Ney Amaral

CONSELHO FISCAL

TIT/SUP REPRESENTAÇÃO UF NOME

T
IT

U
LA

R
E

S

PATROCINADORES
NA André Luis da Silva Dantas (Presidente)

AC Rosa Satiko Nakamura (Vice-Presidente)

PARTICIPANTES
CE Airton Gonçalves Junior

RO Carlos Berti Niemeyer

S
U

P
LE

N
T

E
S

PATROCINADORES
CE Carlos Viana Freire Junior

AL Sandra Costa Torres Carvalho

PARTICIPANTES
BA Franklin Santana Santos

MT Eneida Maria de Oliveira
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GESTORES DO PLANO SEBRAEPREV

AB Blenda Agnes Nascimento belo

AC
Fabio Silva de Oliveira

Jackeline Nagao Gonçalves

AL
Ana Elizabete P. C. de Albuquerque

Kellison Evangelista da Silva

AM
Marcelo José de Souza

Maria Jocilene Costa de Sousa

AP
Keila Almeida

Eliel de Paula Dias

BA
Francisco Jose C. B. Neto

Ana Paula Sampaio Barretto

CE
Cláudia Coelho Ramalho Teixeira

Francisca Emanuela F. Pessoa

DF
Maria Rita de Oliveira

Klingerly de Oliveria Farias

ES

Dirlene Tomaz Garcia

Jumara Aparecida Ferreira Martins

Suelen Cremasco da Cruz

GO

Gilka de Freitas

Paulo Ernani Alves da Silva

Carla Magna G. dos Anhos Ianaguivara

MA

Cleonilce Costa Santos

Conceição Maria Prazeres Ribeiro

Edila Neves da Silva

MG

Maurício Martins da Paixão

Deise Nunes Dias

Paola Cristinni Euzébio Martins

MS
Adriana Maria Mattas Campos

Ewellyn Fabrícia Nakashima da Rocha

MT
Suleima Metelo Coelho

Rosana Valverde Da Silva

NA
Vitor Evangelista Gonçalves

Alessandra Tavares da Silva

PA
Eliane Seabra Paes Leal

Gerson Almeida da Costa

PB
James Robson dos Santos Junior

Maria de Jesus Verissímo Leite

PE
Susana Vaz Godinho Piedade Valente

Rosalynn Ferreira Sucar Atie Carvalho

PI
Valéria Moraes de Sousa Ribeiro

Eva Pereira de Moura

PR
Daniele Klosovski Insaurralde

Renata Fonseca

RJ
Ana Carolina Guimarães de Oliveira

Rafael Rodrigues de Oliveira

RN
Ana Cristina Coelho Pinheiro

Karla Patrícia de Macedo rocha

RO
Cristina Aparecida Lúcia França

Cristiane de Cassia Bolonhez Rivero

RR
Nádia Jaciara de Aguiar Castro,

Fernanda de Fátima Baena de Souza

RS
Luiz Ávila

Solaine Regina Pinheiro

SC
Marcondes da Silva Cândido

Cláudio Augusto Nienkoetter

SE
Marleide Santos de Oliveira

Erathosthenes Menezes Junior

SP
Livia Maria Fernandes Martinelli

Maria Luciene Cavalcante Sancho

TO
Vera Lucia Teodoro Braga

Valéria Silva Biângulo
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Iniciativas de Capacitação

O SEBRAE PREVIDÊNCIA continua a estimular 
a participação de colaboradores e gestores em 
cursos e eventos diversos ligados ao segmen-
to de fundos de pensão, além de contar com 
iniciativas próprias de capacitação – como, por 
exemplo, a Ofi cina de Gestores SEBRAEPREV 
e a Feira da Previdência (em sua terceira edi-
ção), que são ações do Planejar. Além desses, 
representantes do Instituto estiveram presen-
tes nos seguintes eventos em 2019:

• Dia do Aposentado 2019 - Abrapp;
• BTG Pactual 20º CEO;
• 24º EPPINE - Encontro dos Profi ssionais de 

Investimentos do Norte e Nordeste;
• 22º EPB - Encontro dos Profi ssionais de Be-
nefícios do Norte e Nordeste;
• VIII Encont - Encontro Nacional dos Contabi-
listas EFPCs;
• Encontro Nacional dos Conselheiros Fiscais 
- SEBRAE;
• 18º CONESCAP - Convenção Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das Empre-
sas de Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas;
• 11º Fórum Anual de Private Equity Latin Ame-
rica do Markets Group; e
• Expert XP 2019.

Certifi cação e Habilitação de Dirigentes

Certifi cação

De acordo com a Instrução Previc nº 06, de 29 
de maio de 2017, em seu Art. 3º, Inciso II, é exi-
gido dos fundos de pensão a certifi cação de 
todos os membros da Diretoria e da maioria 
dos membros dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. Consciente da necessidade de aferir as 
competências dos seus profi ssionais em todas 
as suas esferas, além de cumprir as exigências 
legais, o SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2019 
todos os seus Diretores, além de11 (onze) dos 
seus 15 (quinze) Conselheiros Deliberativos e 
7 (sete) dos seus 8 (oito) Conselheiros Fiscais, 

certifi cados pelo ICSS - Instituto de Certifi ca-
ção dos Profi ssionais de Seguridade Social.

Habilitação

A mesma Instrução nº 06 da Previc que reco-
menda a Certifi cação dos dirigentes das en-
tidades fechadas de previdência complemen-
tar, já citada acima, também exige – em seu 
Artigo 4º – que os membros da Diretoria Exe-
cutiva das fundações sejam habilitados por 
aquela Superintendência. No SEBRAE PREVI-
DÊNCIA, todos os diretores permanecem ha-
bilitados.
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Ouvidoria

O SEBRAE PREVIDÊNCIA entende que a Ouvi-
doria é fundamental para corrigir processos e 
detectar falhas, possibilitando o realinhamen-
to de estratégias e a criação de soluções que 
levem ao aperfeiçoamento do Relacionamen-
to com o Participante, respeitando a defesa 
dos seus interesses. Criada em 2017, ela serve, 
principalmente, para resolver eventuais pro-
blemas que não tiveram o desfecho esperado 
após o atendimento pelos principais canais de 

relacionamento do Instituto e foi implementa-
da para que a Entidade pudesse compreender 
melhor as questões levantadas pelos partici-
pantes, colhendo feedbacks e solucionando 
confl itos de forma mais rápida.

O Instituto gera, trimestralmente, relatórios 
de acompanhamento que são apreciados pelo 
Conselho Fiscal e servem para guiar as melho-
rias necessárias à Área de Relacionamento.

Relacionamento
DESDE A ADESÃO DO PARTICIPANTE ATÉ A CONCESSÃO DE SUA 
APOSENTADORIA, REQUERIMENTO DE UM DOS INSTITUTOS OU 
SOLICITAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, A ÁREA DE RELACIONA-
MENTO É A RESPONSÁVEL POR RECEBER E ATENDER SUAS DE-

MANDAS, PROMOVENDO SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO.

Matriz de Mapeamento
do público do Instituto

Imprensa

IBA

Fornecedores

PREVIC

Patrocinadoras*

Legenda
Alta Interferência
Média Interferência
Baixa Interferência

*

Gestores

PREVIC*
Gestores*

Participantes*
Colaboradores*

Instituidores *
GestoresConselhos *

Assets *
Fundos *

SRPC

Abrapp

Jurídico

Associações
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Matriz de Mapeamento
dos Canais de Relacionamento

Principais Canais de Relacionamento

Presencial
O SEBRAE PREVIDÊNCIA disponibiliza, na 
sede do Instituto, o Espaço do Participante. 
Personalizado, o local garante um atendi-
mento individualizado, proporcionando mais 
segurança e conforto.

Telefônico
Por meio do número (61) 3327-1669, o canal 
permite o esclarecimento de dúvidas e o re-
cebimento de reclamações, dúvidas ou soli-
citações dos Participantes. 

Eletrônico
Atendimento com serviços e consultas dis-
poníveis pelo Portal (Área Restrita e Fale Co-
nosco), e-mail (relacionamento@sebraeprev.
com.br) e Skype.

CANAIS DE RELACIONAMENTO
COM PÚBLICOS ESPECÍFICOS

Atendimento Corporativo
Direcionado aos profi ssionais de Recursos 
Humanos/Gestão de Pessoas das Patroci-
nadoras e instituidoras, de forma com que 
atuem como multiplicadores sobre os produ-
tos e serviços oferecidos pelo Instituto.

Atendimento a Órgãos de Classe
e Associação de Participantes
Oferece suporte a informações sobre produ-
tos e serviços.

Portal

Skype

Telefone

Redes
Sociais

Fale
Conosco

Gestores Acesso 
Restrito

Presencial

Relacionamento com o  Participante
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Estatísticas de Atendimento

Ao longo de 2019, foram realizados 10.995 atendimentos pelos principais 
canais de relacionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA – número superior 
ao de 2018 (9.867 atendimentos). Um aumento natural, dado o cresci-
mento do Instituto e o lançamento de novos Planos de Benefícios.

POR CANAL DE ATENDIMENTO

POR PERÍODO

A maior quantidade de atendimentos foi realizada nos períodos com-
preendidos entre os meses de abril e maio, e agosto e setembro – moti-
vada por campanhas sazonais como Declaração do Imposto de Renda, 
Alteração dos Perfi s de Investimentos e Percentuais de Contribuição, 
programas de desligamento do Sebrae, dentre outros.

SKYPE

6.450
58,66%

E-MAIL TELEFONE PRESENCIAL

3.642
33,12%

887
8,07%

16
0,15%
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1.098
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POR ASSUNTO ABORDADO

POR PARTICIPANTES ATENDIDOS
(DE ACORDO COM A SITUAÇÃO NOS PLANOS)

ATIVO

AUTOPATROCÍNIO

DESLIGADO

ASSISTIDO

VINCULADO

SUSPENSO

66,40%

12,50%

8,85%

8,52%

3,58%

0,15%

CRÉDITO DE RESGATE E SOLICITAÇÃO DE RESGATE

ADESÃO PLANO FAMÍLIAAMORTIZAÇÃO/BOLETO 

EMPRÉSTIMO

BOLETO AUTOPATROCÍNIO

CRÉDITO EMPRÉSTIMO

AUTOPATROCÍNIO

SIMULAÇÃO DE BENEFÍCIO

ALTERAÇÃO CADASTRAL

SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

INFORME DE RENDIMENTOS

SERVIÇO PASSADO

ALTERAÇÃO PERCENTUAL

BOLETO PLANO FAMÍLIA

LOGIN

SEGURO

SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO PF

BENEFICIO DE RISCO

REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

ALTERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PF

ALTERAÇÃO CADASTRAL FENACONPREV

19,91%

18,07%

14,82%

9,05%

7,26%

5,93%

5,25%

3,81%

3,67%

3,09%

3,01%

1,73%

1,59%

1,46%

0,72%

0,27%

0,16%

0,10%

0,10%

0,02%
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POR PARTICIPANTES ATENDIDOS
(DE ACORDO COM A LOCALIZAÇÃO)

2,26%

0,73%

1,36%

1,50%

2,22%

1,66%

1,97%

1,14%

1,46%
1,36%

1,03%

4,23%
1,16%

1,16%
2,51%

16,95%

2,98%

5,89%
9,94%

3,45%

1,34%

4,83%

1,86%

2,10%

3,78%

4,07%

0,95%

Além de:
SEBRAE Nacional 13,48%
SEBRAE PREVIDÊNCIA 2,06%
ABASE   0,12%
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Comunicação

Principais Canais de Comunicação

Portal
Principal canal da Comunicação, o Portal do Instituto 
traz notícias institucionais e sobre previdência e fi nan-
ças, além de informações sobre os Planos de Benefícios 
administrados pela Entidade e dados sobre a gestão 
dos investimentos e governança corporativa. Por meio 
do menu “Fale Conosco”, também atua como canal de 
Relacionamento.

Boletins Eletrônicos
Informes mensais enviados aos participantes e Patroci-
nadoras que trazem um resumo das principais informa-
ções institucionais e um resumo gerencial dos Planos 
SEBRAEPREV e Valor Previdência (incluindo o Fena-
conPrev e o CoreconPrev-DF).

Redes Sociais
Página no Facebook, perfi l no Instagram, além de canais 
de podcasts no Spotify e de vídeos no YouTube, funcio-
nando para aproximação com o participante e abordan-
do informações de interesse do público em geral.

A ÁREA DE COMUNICAÇÃO É UM IM-
PORTANTE INSTRUMENTO QUE ATUA 
INTERNA E EXTERNAMENTE PARA 
PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE DIRI-
GENTES, GERENTES E EMPREGADOS, 
BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA 
GESTÃO DO INSTITUTO E DOS PLANOS 
DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS.
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SEBRAEPREV Digital
 
O projeto SEBRAEPREV Digital é um esforço do SEBRAE PREVIDÊNCIA 
para atrair novos públicos, principalmente os mais jovens – agora que o 
Instituto administra planos instituídos onde pessoas com diferentes per-
fi s socioeconômicos podem fazer sua adesão e/ou de seus familiares – 
explorando as facilidades da internet e o comportamento atual da nossa 
sociedade, que possui características multitarefas e consome diferentes 
tipos de mídia.

Acesse todos os podcasts em: bit.ly/SebraeprevCast

Confi ra: www.sebraeprevidencia.com.br

Posteriormente, o Instituto lançou-se no Spotify (plataforma de compartilhamento de áu-
dios mais utilizada no mundo), abrindo um canal de podcasts para falar sobre investimen-
tos de maneira menos complicada e mais descontraída: o SebraeprevCast, que contou 
com 5 (cinco) episódios publicados até o fi m de 2019 e já teve mais 3 (três) novos em 2020.

Já a partir de novembro, o SEBRAE PREVIDÊNCIA am-
pliou sua presença nas redes sociais, abrindo um perfi l 
no Instagram para falar sobre educação fi nanceira e 
previdenciária, também com um tom mais alinhado à 
linguagem dos jovens: o @oquintodiautil. Cabe lem-
brar que o Instituto já possui uma fanpage no Face-
book desde 2015 e, a partir do 2º trimestre de 2020, 
tem perspectivas de estar presente no LinkedIn.

Siga: instagram.com/oquintodiautil

A nova versão do Portal da Entidade, lançada em março 
de 2019, foi o primeiro marco da iniciativa, oferecendo 
melhor usabilidade, além de uma nova área restrita aos 
participantes – igualmente mais funcional.
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Números da Comunicação em 2019

edições do boletim
eletrônico Informe
SEBRAEPREV

12

edição eletrônica
da Revista Sebrae
Previdência 15 anos

1

edição impressa
do Informativo
SEBRAEPREV Notícias

1

episódios publicados 
no SebraeprevCast5

acessos ao Portal 
sebraeprevidencia.com.br84.056

seguidores no perfi l 
@oquintodiautil
no Instagram*

1.470

fãs na página
/sebrae.previdencia
no Facebook*

2.626

inscritos na 
TV SEBRAE PREVIDÊNCIA*302
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Demonstrações
Contábeis
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 2019 2018 PASSIVO 2019 2018

DISPONÍVEL 3.140 2.732 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.761 2.386 

  Gestão Previdencial 2.380 1.211 

REALIZÁVEL 910.065 840.450   Gestão Administrativa 801 649 

  Gestão Previdencial 774 387   Investimentos 580 526 

  Gestão Administrativa 3.376 2.717 

  Investimentos 905.915 837.346 PATRIMÔNIO SOCIAL 90.833 841.008 

     Fundos de Investimento 852.256 788.254 
  Patrimônio de Cobertura do 
Plano

858.918 792.079 

     Empréstimos e
     Financiamentos

53.659 49.092     Provisões Matemáticas 858.918 792.079 

      Benefícios Concedidos 131.109 103.528 

      Benefícios a Conceder 727.809 688.551 

PERMANENTE 389 212   Fundos 50.915 48.929 

  Imobilizado 136 114     Fundos Previdenciais 44.010 42.490 

  Intangível 253 98     Fundos Administrativos 5.896 5.430 

    Fundos dos Investimentos 1.009 1.009 

TOTAL DO ATIVO 913.594 843.394 TOTAL DO PASSIVO 913.594 843.394 

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (CONSOLIDADO)

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

A) Patrimônio Social - início do exercício 841.008 767.923 9,52%

1. Adições 152.977 118.576 29,01%

(+)     Contribuições Previdenciais 77.938 59.650 30,66%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 66.337 49.278 34,62%

(+)     Receitas Administrativas 8.527 9.364 -8,94%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa 175 214 -18,22%

(+)     Constituição de Fundos de Investimento 0 70 -100,00%

2. Destinações -84.152 -45.491 84,99%

(-)     Benefícios -75.915 -38.319 98,11%

(-)     Despesas Administrativas -8.237 -7.172 14,85%

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2) 68.825 73.085 -5,83%

(+/-)     Provisões Matemáticas 66.839 69.746 -4,17%

(+/-)     Fundos Previdenciais 1.521 863 76,25%

(+/-)     Fundos Administrativos 465 2.406 -80,67%

(+/-)     Fundos dos Investimentos 0 70 -100,00%

4. Operações Transitórias 0 0 0

B) Patrimônio Social - fi nal do exercício (A+3+4) 909.833 841.008 8,18%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO SEBRAEPREV

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 834.569 763.960 9,24%

1. Adições 127.394 109.512 16,33%

(+)     Contribuições 61.409 60.234 1,95%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 65.985 49.278 33,90%

2. Destinações -74.083 -38.903 90,43%

(-)     Benefícios -74.081 -38.319 93,33%

(-)     Custeio Administrativo -2 -584 -99,66%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 53.311 70.609 -24,50%

(+/-)     Provisões Matemáticas 51.791 69.746 -25,74%

(+/-)     Fundos Previdenciais 1.521 863 76,25%

B) Ativo Líquido - fi nal do exercício (A+3) 887.880 834.569 6,39%

C) Fundos não previdenciais 6.905 6.439 7,24%

(+/-)     Fundos Administrativos 5.896 5.430 8,58%

(+/-)     Fundos dos Investimentos 1.009 1.009 0,00%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 0 0 0,00%

1. Adições 16.884 0 0,00%

(+)     Contribuições 16.531 0 0,00%

(+)     Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 353 0 0,00%

2. Destinações -1.835 0 0,00%

(-)     Benefícios -1.835 0 0,00%

(-)     Custeio Administrativo 0 0 0,00%

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 15.049 0 0,00%

(+/-)     Provisões Matemáticas 15.049 0 0,00%

(+/-)     Fundos Previdenciais 0 0 0,00%

B) Ativo Líquido - fi nal do exercício (A+3) 15.049 0 0,00%

C) Fundos não previdenciais 0 0 0,00%

(+/-)     Fundos Administrativos 0 0 0,00%

(+/-)     Fundos dos Investimentos 0 0 0,00%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO SEBRAEPREV

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

1. Ativos 897.705 842.744 6,52%

  Disponível 3.044 2.259 34,75%

  Recebível 6.663 5.817 14,54%

  Investimento 887.998 834.668 6,39%

     Fundos de Investimento 834.339 785.576 6,21%

     Empréstimos e Financiamentos 53.659 49.092 9,30%

2. Obrigações 2.920 1.736 68,20%

  Operacional 2.920 1.736 68,20%

3. Fundos não Previdenciais 6.905 6.439 7,24%

  Fundos Administrativos 5.896 5.430 8,58%

  Fundos dos Investimentos 1.009 1.009 0,00%

4. Resultados a Realizar 0 0 0

5. Ativo Líquido (1-2-3-4) 887.880 834.569 6,39%

  Provisões Matemáticas 843.870 792.079 6,54%

  Fundos Previdenciais 44.010 42.490 3,58%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS

PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

1. Ativos 15.088 0 0,00%

  Disponível 6 0 0,00%

  Recebível 7 0 0,00%

  Investimento 15.075 0 0,00%

     Fundos de Investimento 15.075 0 0,00%

2. Obrigações 39 0 0,00%

  Operacional 39 0 0,00%

3. Ativo Líquido (1-2) 15.049 0 0,00%

  Provisões Matemáticas 15.049 0 0,00%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CONSOLIDADA)

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior 5.430 3.024 79,56%

  1. Custeio da Gestão Administrativa 8.702 9.577 -9,14%

     1.1 Receitas 8.702 9.577 -9,14%

      Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 2 584 -99,66%

      Custeio Administrativo dos Investimentos 7.805 6.578 18,65%

      Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 440 291 51,20%

      Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 175 214 -18,22%

      Outras Receitas 280 1.910 -

  2. Despesas Administrativas -8.217 -7.171 14,59%

    2.1 Administração Previdencial -4.651 -4.161 11,78%

      Pessoal e Encargos -2.458 -2.269 8,33%

      Treinamentos / congressos e seminários -56 -47 19,15%

      Viagens e estadias -275 -129 113,18%

      Serviços de terceiros -1.340 -1.147 16,83%

      Despesas gerais -274 -378 -27,51%

      Depreciações e amortizações -46 -34 35,29%

      Tributos 0 -26 -

      Outras despesas -202 -131 54,20%

    2.2 Administração dos Investimentos -3.566 -3.010 18,47%

      Pessoal e encargos -2.107 -1.824 15,52%

      Treinamentos / congressos e seminários -48 -37 29,73%

      Viagens e estadia -236 -104 126,92%

      Serviços de terceiros -728 -585 24,44%

      Despesas Gerais -234 -303 -22,77%

      Depreciações e amortizações -40 -27 -

      Tributos 0 -22 -100,00%

      Outras despesas -173 -108 -

  3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas 0 0 0,00%

  4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios -19 0 0,00%

  5. Sobra/Insufi ciência da Gestão Administrativa   (1-2-3-4) 466 2.406 -80,63%

  6. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (5) 466 2.406 -80,63%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+6) 5.896 5.430 8,58%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS

  PLANO SEBRAEPREV

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2+3) 891.810 837.314 6,51%

    1.Provisões Matemáticas 843.870 792.079 6,54%

      1.1.Benefícios Concedidos 126.850 103.528 22,53%

         Contribuição Defi nida 126.850 103.528 22,53%

      1.2.Benefício a Conceder 717.020 688.551 4,13%

         Contribuição Defi nida 717.020 688.551 4,13%

             Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) 315.395 302.482 4,27%

             Saldo de contas - parcela participantes 401.625 386.069 4,03%

    2. Fundos 45.019 43.498 3,50%

        2.1. Fundos Previdenciais 44.010 42.489 3,58%

        2.2. Fundos dos Investimento – Gestão Previdencial 1.009 1.009 0,00%

    3. Exigível Operacional 2.921 1.737 68,16%

        3.1. Gestão Previdencial 2.360 1.211 94,88%

        3.2. Investimentos - Gestão Previdencial 561 526 6,65%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS

  PLANO VALOR PREVIDÊNCIA

DESCRIÇÃO 2019 2018 Variação (%)

Provisões Técnicas (1+2) 15.088 0 0,00%

    1. Provisões Matemáticas 15.049 0 0,00%

      1.1.Benefícios Concedidos 4.260 0 0,00%

         Contribuição Defi nida 4.260 0 0,00%

      1.2.Benefício a Conceder 10.789 0 0,00%

         Contribuição Defi nida 10.789 0 0,00%

             Saldo de Contas - parcela patrocinador(es)/ instituidor(es) 8 0 0,00%

             Saldo de contas - parcela participantes 10.781 0 0,00%

    2. Exigível Operacional 39 0 0,00%

      2.1. Gestão Previdencial 20 0 0,00%

      2.2. Investimentos - Gestão Previdencial 19 0 0,00%

Valores em R$ mil

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis

EM MILHARES DE REAIS

O SEBRAE PREVIDÊNCIA - Instituto Sebrae 
de Seguridade Social (“Entidade” ou “Institu-
to”) é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC). A Portaria nº 16, de 2 
de fevereiro de 2004, aprovou a sua consti-
tuição e autorizou o seu funcionamento, ten-
do 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 so-
ciedade civil, sem fi ns lucrativos, de persona-
lidade jurídica de direito privado, criado pelo 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas.

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

As atividades foram iniciadas com o objetivo 
de complementar os benefícios concedidos 
pela previdência social mediante adminis-
tração do Plano SEBRAEPREV, classifi cado 
como Contribuição Defi nida, que objetiva 
atender a seus participantes, assistidos e res-
pectivos benefi ciários, na forma prevista em 
seu regulamento. Os Benefícios assegurados, 
conforme regulamento, pelo Plano SEBRAE-
PREV são:

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

Em 24/12/2018 foi aprovado e publicado no 
Diário Ofi cial da União (DOU) o novo Plano de 
Contribuição Defi nida – Plano Família (CNPB 
nº 2018.0023-92), pela PREVIC através da 
Portaria nº 1.209, de 24/12/2018. O início ofi -
cial do Plano ocorreu em 26/02/2019. Os Be-
nefícios assegurados, conforme regulamento 
pelo Plano Família são:

• Aposentadoria Programada;
• Aposentadoria por Invalidez; e
• Pensão por Morte.

Os Benefícios de Aposentadoria por Invali-
dez e Pensão por Morte são terceirizados por 
contratos com empresa seguradora, sendo a 
entidade a estipulante das apólices. 

Em 05/11/2019, por meio da Portaria nº 954, a 
PREVIC aprovou a alteração da Razão Social 
do Plano Família passando a se chamar PLA-
NO VALOR PREVIDÊNCIA. 

As EFPCs, como o SEBRAE PREVIDÊNCIA, são 
regulamentadas pelo Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) e fi scaliza-
das pela Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (PREVIC). Esses dois ór-
gãos são vinculados ao Ministério da Fazenda.

1. Informações gerais sobre o SEBRAE PREVIDÊNCIA
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Os recursos necessários ao atendimento dos 
objetivos do SEBRAE PREVIDÊNCIA e ao 
seu funcionamento operacional proveem de 
contribuições das patrocinadoras, dos parti-
cipantes e dos rendimentos resultantes das 
aplicações desses recursos que se apresen-
tam consoante o disposto na Resolução nº 
4.661, de 25 de maio de 2018, do Conselho 
Monetário Nacional.

O SEBRAE PREVIDÊNCIA goza de isenção 
tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurí-
dica e Contribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido, 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.

Os patrocinadores e os instituidores são pes-
soas jurídicas assim admitidas nos Planos de 
Benefícios administrados pelo SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA, por meio de Convênio de Adesão, 
devidamente aprovado pelo órgão ofi cial 
competente, cujos termos e condições não 
devem confl itar com os princípios e as dispo-
sições do Estatuto do SEBRAE PREVIDÊNCIA, 
observado o disposto na legislação aplicável.

O Plano SEBRAEPREV tem como PATROCI-
NADORAS as seguintes empresas:

• 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;

• SEBRAE/PR;
• SEBRAE/RJ;
• SEBRAE/RN;
• SEBRAE/RO;
• SEBRAE/RR;
• SEBRAE/RS;
• SEBRAE/SC;
• SEBRAE/SE;
• SEBRAE/SP;
• SEBRAE/TO.

O Plano VALOR PREVIDÊNCIA tem como INS-
TIDUIDORES as seguintes pessoas jurídicas:

• Federação Nacional das Associações do Se-
brae - FENASEBRAE;
• Instituto Fenacon - IFEN;
• Conselho Regional de Economia 11ª Região – 
DF – CORECON/DF.

São participantes as pessoas físicas assim 
admitidas nos Planos de Benefícios adminis-
trados pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA, por meio 
de Termo de Adesão, conforme disposto nos 
respectivos Regulamentos Específi cos.

São assistidos os participantes ou seus bene-
fi ciários em gozo de benefícios de prestação 
continuada concedidos pelo plano de benefí-
cios administrado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA.

São Benefi ciárias as pessoas físicas indicadas 
pelo Participante para gozarem de benefício 

2. Patrocinadores, participantes, assistidos e benefi ciários
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de prestação continuada assegurado pelo 
plano de benefícios administrado pelo SE-
BRAE PREVIDÊNCIA, conforme disposto nos 
respectivos Regulamentos Específi cos.

A Composição populacional dos planos ad-
ministrados pelo SEBRAEPREV está descrita 
a seguir:

PLANO SEBRAEPREV 2019 2018

 Quantidade Idade Média Quantidade Idade Média

Participantes ativos 7.6091 42 7.545 41

Participantes aposentados 274 65 230 64

Aposentadoria por invalidez 3 54 2 53

Pensionistas 17 65 18 63

Total 7.903  7.795  

1 Inclui participantes com contrato de trabalho ativo nas patrocinadoras, autopatrocinados, 
BPD, Em Prazo de Opção pelos institutos e Suspensão de Contribuição.

PLANO VALOR PREVIDÊNCIA 2019 2018

 Quantidade Idade Média Quantidade Idade Média

Participantes ativos 1.484 23 0 0

Participantes aposentados 11 52 0 0

Total 1.495  0  

As demonstrações contábeis estão sendo 
apresentadas e foram elaboradas de acor-
do com as normas contábeis específi cas do 
Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC) e da PREVIC, do Ministério da 
Previdência Social (MPS) e, quando aplicável, 
as normas editadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC).

Por constituírem as EFPCs um segmento 
econômico específi co, a contabilidade está 
suportada por um plano de contas e demons-
trações contábeis especiais descritos na Re-
solução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, a 
qual revogou a Resolução CNPC nº 8 de 31 de 
outubro de 2011, mas manteve os Anexos A – 
Planifi cação Contábil Padrão e B – Modelos 
e Instruções de preenchimento das Demons-
trações Contábeis vigentes conforme especi-
fi cado na Instrução 11 de 03 de dezembro de 
2018; Instrução da Secretaria de Previdência 

Complementar (SPC) nº 34 de 24 de setembro 
de 2009 e alterações posteriores, as entida-
des fechadas de previdência complementar 
apresentam os seguintes demonstrativos 
contábeis:

a. Balanço patrimonial
O balanço patrimonial é constituído por ati-
vo, passivo e patrimônio social, em que: (i) 
o ativo compreende bens, direitos e demais 
aplicações de recursos relativas aos planos, 
capazes de honrar os compromissos assumi-
dos conforme regulamento, observadas as 
Gestões Previdencial, Administrativa e o fl u-
xo dos investimentos; (ii) o passivo compre-
ende obrigações para com os participantes 
e os terceiros, classifi cadas em operacional e 
contingencial e segregadas em Gestão Pre-
videncial, Gestão Administrativa e de Investi-
mentos; e (iii) o patrimônio social compreen-
de o patrimônio de cobertura do plano e os 

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis
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fundos segregados em previdenciais, admi-
nistrativos e de investimentos.

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

c. Demonstração do Ativo Líquido (DAL)
A Demonstração do Ativo Líquido (DAL) des-
tina-se a evidenciar as mutações dos compo-
nentes patrimoniais do plano de benefícios, 
no exercício a que se referir, e discrimina os 
saldos dos grupos de contas do ativo; os sal-
dos dos grupos de contas do passivo (opera-
cional e contingencial); e saldos dos grupos 
de contas do patrimônio social.

d. Demonstração das Mutações do Ativo Lí-
quido (DMAL)
A Demonstração das Mutações do Ativo Lí-
quido (DMAL) destina-se à evidenciação das 
alterações do ativo líquido do plano de be-
nefícios, no exercício a que se referir, e dis-
crimina o saldo do ativo líquido no início do 

exercício, as adições/deduções e os acrésci-
mos/decréscimos no ativo líquido e as cons-
tituições de fundos. 

e. Demonstração do Plano de Gestão Admi-
nistrativa (DPGA)
A Demonstração do Plano de Gestão Admi-
nistrativa (DPGA) explica a atividade adminis-
trativa da EFPC, evidenciando as alterações 
do fundo administrativo, e discrimina as re-
ceitas administrativas do exercício, as des-
pesas administrativas, segregadas por Ad-
ministrações Previdencial, de Investimentos, 
Assistencial e outras do exercício, sobras ou 
insufi ciência da Gestão Administrativa e a 
constituição ou a reversão do fundo adminis-
trativo 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, eviden-
ciando os valores destinados à cobertura 
dos benefícios concedidos e dos benefícios a 
conceder, no exercício a que se referir.

As demonstrações contábeis estão apresen-
tadas em milhares de Reais, em conformidade 
com as normas específi cas aplicáveis às EFPCs.

a. Base de preparação
A sistemática introduzida pelos órgãos nor-
mativos apresenta, além das características 
já descritas, a segregação dos registros con-
tábeis em três gestões distintas (Previden-
cial, Assistencial e Administrativa) e o fl uxo 
dos investimentos, que é comum às Gestões 
Previdencial e Administrativa, segundo a na-
tureza e a fi nalidade das transações.

b. Ativo Realizável

Gestão Previdencial: Compreende os valores 
e direitos relativos às contribuições de patro-
cinadores e participantes, referente ao pla-
no de custeio e as contribuições contratadas 
com os patrocinadores.

Gestão Administrativa: Compreende os valo-
res e direitos relativos ao custeio de despesas 
administrativas efetuado pelas patrocinado-
ras, autopatrocinados, participantes aguar-
dando o benefício proporcional diferido e 

4. Principais práticas contábeis 
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outros eventos administrativos.

c. Investimentos
Conforme estabelecido pela Resolução do 
CMN nº 4.661 de 25 de maio de 2018 e Re-
solução CNPC nº 29 de 13 de abril de 2018 
a entidade procede a avaliação e classifi ca-
ção contábil dos títulos e valores mobiliários 
integrantes do portfólio da gestão de inves-
timentos – realizável. Os principais critérios 
de avaliação e de reconhecimento de recei-
tas são:

(i). Títulos Públicos e Fundos de Investimento
Estão registrados pelo valor de custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do encerramento do Balanço, sendo 
classifi cados nas seguintes categorias:

(a) Títulos para negociação: Títulos e valo-
res mobiliários adquiridos com o propósi-
to de serem frequentemente negociados, 
independentemente do prazo a decorrer 
da data de aquisição, sendo avaliados pelo 
valor de mercado e seus efeitos reconheci-
dos no resultado do exercício;
(b) Títulos mantidos até o vencimento: Tí-
tulos e valores mobiliários com vencimen-
tos superiores a 12 (doze) meses da data 
de aquisição, os quais a entidade mantém 
interesse e capacidade fi nanceira de man-
ter até o vencimento, sendo classifi cados 
como de baixo risco por agência de risco 
do país e que serão avaliados pela taxa de 
rendimentos intrínseca dos títulos, ajus-
tados pelo valor de perdas permanentes, 
quando aplicável reconhecidos nas De-
monstrações das Mutações do Patrimônio 
Social e Demonstrações das Mutações do 
Ativo Líquido.

Desde julho de 2013, o Instituto disponi-
biliza aos participantes a possibilidade de 
escolha de perfi s de investimento (Conser-
vador, Moderado e Arrojado), passando a 

realizar a Gestão dos Investimentos segre-
gada entre os respectivos perfi s.

Os títulos de renda fi xa do plano de bene-
fícios e do PGA estão classifi cados na cate-
goria “Títulos para negociação”, avaliados a 
mercado.

Quando aplicável, as ações adquiridas no 
mercado à vista são registradas pelo cus-
to de aquisição, acrescido de despesas de 
corretagem e outras taxas, e avaliadas ao 
valor de mercado pela cotação de fecha-
mento, 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 te-
nham sido negociadas em Bolsas de Va-
lores ou em Mercado de Balcão organiza-
do por período superior a três meses são 
avaliadas pelo custo ou pelo último valor 
patrimonial publicado, dos dois o menor, 
ou, ainda, avaliadas pelo valor econômico 
determinado por empresa independente 
especializada.

Os fundos de investimento são reconhe-
cidos pelo valor de aquisição, incluindo, 
quando for o caso, taxas e emolumentos, e 
estão avaliados e apresentados pelo valor 
das cotas desses fundos, na data do balan-
ço, informados pelos seus respectivos ad-
ministradores.

Os ativos que compõem os fundos de in-
vestimento cotados ou não em mercado 
ativo estão submetidos às normas estabe-
lecidas pela CVM, e podem ser precifi ca-
dos mediante técnicas de avaliação.

(ii). Operações com participantes
As operações com participantes corres-
pondem a empréstimos simples, e seus 
saldos incluem o principal atualizado mo-
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netariamente, descontadas as amortiza-
ções referentes às prestações pagas, e 
acrescido das prestações a receber, além 
dos juros.

d. Ativo imobilizado
A depreciação dos bens classifi cados no ativo 
imobilizado, utilizados no desempenho das 
atividades do SEBRAE PREVIDÊNCIA (com-
putadores, periféricos, máquinas e equipa-
mentos, e móveis e utensílios), foi calculada 
pelo método linear, em função da expectati-
va do tempo de vida útil econômica baseada 
nas estimativas da Administração a respeito 
do período em que os ativos estarão em uso, 
as quais são periodicamente revisadas para 
adequação contínua, de acordo com a legis-
lação vigente. Abaixo, estão demonstrados 
os percentuais das taxas de depreciações e 
amortizações utilizadas:

e. Exigível operacional
São demonstrados os valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá-
vel, dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias incorridos. São registradas 
as obrigações decorrentes de pagamento de 
benefícios aos participantes, prestação de 
serviços por terceiros, obrigações tributárias 
e provisões de folha de pagamento, além dos 
respectivos encargos.

f. Exigível contingencial
As provisões para contingências são avalia-
das periodicamente e são constituídas tendo 
como base o pronunciamento técnico CPC 

25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ati-
vos Contingentes de acordo com o Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC e con-
siderando a avaliação da Administração e de 
seus consultores jurídicos, sendo considera-
das sufi cientes para cobrir prováveis perdas 
decorrentes desses processos.

Para fi ns de classifi cação são usados os ter-
mos provável, possível e remota com os se-
guintes conceitos:

• Perda provável: a chance de um ou mais 
eventos futuros ocorrer é maior do que a de 
não ocorrer. Nessa classifi cação a Entidade 
constitui provisão para perdas e faz sua devi-
da divulgação nas notas explicativas;

• Perda possível: a chance de um ou mais 
eventos futuros ocorrer é menor que prová-
vel, e maior que remota. A provisão para per-
das não é reconhecida, entretanto, é divulga-
da 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 com-
promissos acumulados no encerramento do 
exercício, em relação aos benefícios conce-
didos e a conceder aos participantes ou aos 
seus benefi ciários.

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 Regula-
mento do PGA aprovado pelo Conselho Deli-
berativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

2019 2018

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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As operações administrativas são registradas 
conforme 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 se-
tembro de 2009, através do PGA, que possui 
patrimônio segregado do plano de benefícios 
previdenciários.

O patrimônio do PGA é constituído pelas re-
ceitas (previdencial, investimentos e diretas), 
deduzidas das despesas comuns e específi -
cas da Administração Previdencial e dos In-
vestimentos, sendo as sobras ou as insufi ci-
ências administrativas alocadas ou revertidas 
do fundo administrativo.

A parcela equivalente à participação do plano 
de benefícios previdenciários no fundo admi-
nistrativo no PGA foi registrada nas contas 
“Participação no Plano de Gestão Administra-
tiva”, no ativo, e “Participação no fundo ad-
ministrativo do PGA”, no passivo, no plano de 
benefícios. O saldo do fundo administrativo 
é segregado pelo plano de benefícios previ-
denciários, não caracterizando obrigações ou 

direitos aos patrocinadores, aos participantes 
e aos assistidos do plano. 

i. Estimativas Atuariais e Contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis, 
de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às entidades regula-
das pelo CNPC, requer que a Administração 
use de julgamento na determinação e regis-
tro de estimativas contábeis. Ativos e passi-
vos signifi cativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem: provisões para contin-
gências, provisões para devedores duvidosos 
e as provisões matemáticas, dentre outros. A 
liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores dife-
rentes dos estimados, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. 
Uma diferença entre o desfecho da estima-
tiva contábil e o valor originalmente reco-
nhecido ou divulgado nas demonstrações 
contábeis não representa necessariamente 
uma distorção nas demonstrações contábeis. 
A Administração revisa as estimativas e pre-
missas periodicamente. 

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

5. Disponibilidades

 2019 2018

Caixa (Fundo fi xo) 7 2

Contas bancárias (Banco do Brasil S.A.) 2.363 2.018

Contas bancárias (Banco Itaú S.A.) 770 712

 TOTAL 3.140 2.732

6. Realizável

6.1. Gestão Previdencial
Constitui-se de recursos a receber re-
lativos às contribuições para o plano de 
benefícios. Em 31 de dezembro de 2019, 
apresentava o saldo de R$ 774 (R$ 387 em 
2018):

 2019 2018

Patrocinadores 292 166

Participantes 423 221

Outros recursos 59 0

 TOTAL 774 387

Não existem Créditos de Liquidação Duvidosa.
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 2019 2018

Contribuições para custeio a receber 551 574

Adiantamento a empregados 35 46

Despesas Antecipadas 23 0

Depósitos Judiciais 2.767 2.097

 TOTAL 3.376 2.717

6.2. Gestão Administrativa
Estão registrados os valores a receber ine-
rentes às atividades da Gestão Administrati-
va do Instituto. Em 31 de dezembro de 2019, 
apresentava o saldo de R$ 3.376 (R$ 2.717 em 
2018):

a. Contribuição para custeio a receber: Refe-
re-se a taxa de carregamento e taxa de ad-
ministração defi nida no plano de custeio do 
Plano e aprovado no Orçamento pelo Conse-
lho Deliberativo.
b. Adiantamento a empregados: Adianta-
mentos referentes aos colaboradores que 
estarão em gozo de férias e empréstimo de 
férias.
c. Despesas Antecipadas: Valores referente a 
adiantamentos a fornecedores.
d. Depósitos Judiciais: A Entidade desde 2012 
possui processo nº 44199.10.2012.4.01.3400 
impetrado contra a União Federal, contestan-
do a obrigatoriedade da Entidade ao paga-
mento do Tributo PIS e COFINS. Até setem-
bro de 2017 reconhecia esses depósitos no 

resultado da Gestão Administrativa, tal fato 
foi identifi cado e regularizado a partir de ou-
tubro de 2018, através do ajuste dos valores 
anteriores devolvendo para o resultado e in-
corporando ao saldo do Patrimônio do Fundo 
Administrativo.

6.3. Gestão de Investimentos
Estão os registros e controles das aplicações 
dos recursos garantidores dos planos do Ins-
tituto: títulos públicos, créditos privados e 
depósitos, ações, fundos de investimento, 
empréstimos e outros realizáveis. Os ativos 
que compõem a carteira dos fundos de in-
vestimentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA estão 
marcados a mercado, ou seja, títulos para ne-
gociação que, para efeitos de valorização, os 
registros são feitos pelos preços transaciona-
dos no mercado.

A seguir, apresentamos o realizável dos in-
vestimentos do SEBRAEPREV, em 31 de de-
zembro de 2019 e 2018:

 2019 2018

Fundos de investimento 852.256 788.254

    Renda variável 7 7

    Multimercado 850.926 787.289

    Imobiliário 1.323 958

Empréstimos 53.659 49.092

Total de investimentos 905.915 837.346
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a. Fundos de investimento
Apresentamos, a seguir, a posição das aplicações por fundos de investimento em 31 de dezem-
bro de 2019 e 2018:

2019 2018

FUNDO DE RENDA VARIÁVEL ATIVA

SUL AMERICA EXPERTISE FIA 7 7

Subtotal 7 7

FUNDOS MULTIMERCADOS EXCLUSIVOS

BRADESCO FICFI MM SEBRAEPREV I CONSERVADOR 92.975 86.843

SUL AMÉRICA  SEBRAEPREV FI MM I MODERADO 152.964 225.986

VINCI FI MM SEBRAEPREV I AGRESSIVO 103.495 8.684

SEBRAE PREV ARROJADO MM FICFI 178.558 182.588

SEBRAE PREV CONSERVADOR MM FICFI 68.437 85.487

SEBRAE PREV MODERADO MM FICFI 254.496 197.701

Subtotal 850.925 787.290

FUNDO IMOBILIÁRIOS

HG TOP FOFII 2 - FII 1.324 958

Subtotal 1.324 958

TOTAL 852.256 788.254

A seguir, apresentamos a composição da carteira dos fundos de investimento por tipo de ativo 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

Tipo Ativo 2019 2018

Títulos da Dívida Pública Federal 660.247 540.029

CDBs, RDBs e Letras Financeiras 49.948 94.206

Debêntures 11.284 40.362

Notas Promissórias, CCBs e CCCBs - 5.359

Ações 58.508 13.649

Fundos de Investimentos Imobiliário (FII) 1.313 921

Fundos Multimercados Estruturados 54.598 45.554

Fundos de Investimentos no Exterior 16.358 -

Caixa Provisões e Despesas - 48.174

TOTAL 852.256 788.254

b. Empréstimos
O Empréstimo está disponível para partici-
pantes patrocinados e assistidos que este-
jam em dia com as contribuições para o Pla-
no SEBRAEPREV, e estão em conformidade 
com a legislação que regulamenta os inves-
timentos das entidades fechadas de previ-

dência complementar (Resolução no 4.661 
do Conselho Monetário Nacional CMN, de 
25/05/2018).

São concedidos empréstimos nas modalida-
des pré e pós fi xadas, sendo que os encargos 
fi nanceiros são defi nidos em normas espe-
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cífi cas defi nidas pelo Conselho Deliberativo 
da Entidade.

Para a cobertura da inadimplência dos Em-
préstimos - Modalidade Especial, suspensa 

desde julho/2015, utiliza-se o Fundo de Ina-
dimplência, constituído pela taxa de 0,2% 
(dois décimos por cento) ao mês sobre os sal-
dos devedores dos Empréstimos concedidos 
na modalidade.

Empréstimos 2019 2018

Saldo Devedor 53.285 48.866

Saldo de Inadimplência 957 732

(-) Provisão para Créditos Duvidosos (583) (506)

Total 53.659 49.092

A gestão realizou em 2018 e 2019 melhorias 
nos controles internos dos empréstimos re-
alizando de acordo com a instrução nº 34 de 
2009, o provisionamento referente aos di-
reitos creditórios de liquidação duvidosa das 

parcelas inadimplentes, sendo que parte do 
provisionamento relacionado aos emprésti-
mos especiais é coberto pelo Fundo de In-
vestimento, conforme descrito na Nota 11.3.

O ativo permanente registra o 
valor contábil de bens e direitos 
imobilizados e intangíveis. Em 31 
de dezembro de 2019, apresen-
tava o saldo de R$ 388 (R$ 212 
em 2018):

7. Ativo permanente 2019 2018

Imobilizado   

Computadores e periféricos 53 37

Máquinas e equipamentos 35 17

Móveis e utensílios 48 59

Subtotal 136 114

Intangível   

Desenvolvimento e implantação de sistemas 252 98

Subtotal 252 98

Total 388 212

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

8. Exigível operacional
 2019 2018

Benefícios a pagar   

Aposentadorias e Pensões 1.482 692

Resgates 6 1

Subtotal 1.488 693

Impostos   

IRRF - Benefícios 156 289

IRRF – Resgates 717 181

Outras Exigibilidades 19 48

Subtotal 892 518

Total 2.380 1.211
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8.2. Gestão Administrativa
Estão registradas as obrigações 
relativas à Gestão Administrati-
va, tais como folha de pagamen-
to de empregados e seus en-
cargos, dívidas decorrentes da 
prestação de serviços nas áreas 
Contábil, Atuarial, Financeira, 
Jurídica, Tributos e outros.

2019 2018

Contas a pagar

Pessoal 488 423

Serviço de terceiros 93 66

Subtotal 581 489

Impostos

IRRF - Folha 127 114

IRRF - Fornecedores 2 1

CSLL/PIS/COFINS - Fornecedores 6 3

Contribuições para o Plano 0 15

Outras exigibilidades 85 27

Subtotal 220 160

Total 801 649

Conforme manifestação da Assessoria Ju-
rídica do Instituto, em 31 de dezembro de 
2019, existiam três demandas judiciais em 
desfavor da Entidade, conforme demonstra-
do abaixo:

Processo n° 1552/2008 (0025553-
11.2008.8.16.0014)
Ação movida por ex-participante, requeren-
do prestação de contas sobre movimenta-
ção de valores referentes à transferência de 
reservas ao SEBRAE PREVIDÊNCIA, paga-
mento 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, requeren-
do o cancelamento 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.

Processo nº. 0716524-95.2019.8.07.0001 
Ação movida por irmã e genitora de parti-
cipante-falecido, requerendo o recebimento 
de pensão por morte ou antecipação com-
pleta da pensão.

Valor da causa – R$ 33.540,00 (trinta e três 
mil, quinhentos e quarenta reais).
Chance de perda da ação – Possível.

Ainda, há duas ações em trâmite ajuizadas 
pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA (processos nº 
44199-10.2012.4.01.3400 e nº 1045134-
86.2019.4.01.3400), que visam, com base 
na Lei 9.718/1998 e na Lei 12.973/2014, a não 
incidência do PIS e da COFINS, bem como a 
repetição do indébito tributário. 

Chance de perda das ações – Possível.

Considerando a classifi cação de risco atri-
buída pela Assessoria Jurídica, bem como 
o disposto nas normas e pronunciamentos 
contábeis aplicáveis, a Entidade não cons-
titui provisão para contingência em relação 
aos referidos processos judiciais.

9. Exigível contingencial
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Em 31 dezembro de 2019, foram realizadas pela Wedan Consultoria e Assessoria Atuarial 
avaliações atuariais nos Planos de Benefícios, e os resultados estão refl etidos no balanço 
patrimonial, conforme quadro comparativo apresentado a seguir:

10. Provisões matemáticas

10.1. Plano SEBRAEPREV 10.2. Plano Valor Previdência

Provisões matemáticas 2019 2018

Benefícios concedidos 126.850 103.528

Benefícios a conceder 717.020 688.551 

Saldo de contas - Patrocinadoras 315.395 302.482 

Saldo de contas - Participantes 401.625 386.069 

Total 843.870 792.079 

Provisões matemáticas 2019 2018

Benefícios concedidos 4.259 0

Benefícios a conceder 10.789 0 

Saldo de contas - Instituidor(es) 8 0 

Saldo de contas - Participantes 10.781 0 

Total 15.048 0 

Hipóteses e premissas atuariais
Para avaliação atuarial do exercício de 2019 e 2018, foram utilizadas as seguintes hipóteses 
e premissas atuariais, conforme Parecer Atuarial emitido pela Wedan Consultoria e Asses-
soria Atuarial:

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

Descrição 2019 2018

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

0% das contribuições 
básicas de participantes e 

patrocinadoras

1,2% das contribuições 
básicas de participantes e 

patrocinadoras

   Taxa de administração
0,90% 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

As tábuas biométricas e as taxas probabilísticas adotadas na avaliação atuarial anual de 
2019 foram as seguintes, comparativamente com aquelas de 2018:

Tábua 2019 2018

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

(*) 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.
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11.1. Fundos previdenciais
Os valores dos fundos previdenciais foram 
contabilizados com base no laudo atua-
rial emitido pela Mercer Gama e, em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018, estavam assim 
compostos:

Fundo de aporte inicial do serviço passado
Constituído pelo Aporte Inicial de Serviço 
Passado realizado pelo Patrocinador Prin-
cipal, correspondente ao valor de serviço 
passado máximo de todos os participantes 
com direito a serviço passado conforme 
defi nido no Regulamento e na Nota Técni-
ca do Plano.

Fundo coletivo de benefício de risco
Constituído pelas contribuições de benefí-
cio de risco vertidas por Participantes e Pa-
trocinadores, sendo destinado para cober-
tura do Valor das Contribuições Faltantes e 
de parte do custeio normal dos benefícios 
de risco, avaliados atuarialmente pelo mé-
todo de Repartição de Capitais de Cober-
tura.

11.2. Fundo administrativo

É constituído pela diferença entre as re-
ceitas, a taxa de administração, o custeio 
administrativo, a taxa de administração de 

empréstimos, a taxa de carregamento, a re-
muneração dos recursos e as despesas ad-
ministrativas.

O fundo da Gestão Administrativa será uti-
lizado para a cobertura das despesas admi-
nistrativas a ser realizadas pelo Instituto na 
administração dos seus planos de benefí-
cios, 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 de investimentos

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

O fundo de inadimplência de empréstimos 
será destinado à cobertura de inadimplên-
cia dos Empréstimos - Modalidade Especial 
e ao pagamento das despesas judiciais de-
correntes da respectiva ação de cobrança, 
conforme disposto na Norma para Conces-
são de Empréstimo Pessoal - Modalidade 
Especial n° 01/2013, aprovada pelo Conse-
lho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

11. Fundos

2019 2018

 Fundos - Plano SEBRAEPREV   

 Fundo de aporte inicial do
 serviço passado

24.381 25.854

 Fundo coletivo benefício de risco 19.629 16.636

 Total da Gestão Previdencial 44.010 42.490

2019 2018

Plano de Gestão Administrativa 5.896 5.430

Total da Gestão Administrativa 5.896 5.430

2019 2018

Fundo de inadimplência
de empréstimos

1.009 1.009

Total da Gestão dos Investimentos 1.009 1.009
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12.1. Gestão Previdencial
Atividade de registro e controle das contribuições, dos benefícios, bem como do resultado 
dos planos de benefícios de natureza previdenciária.

12. Principais desdobramentos das contas de resultado

Adições 2019 2018

Correntes 62.058 59.806

Patrocinadoras 23.473 24.521

     Plano Sebraeprev 23.473 24.521

Instituidor(es) 8 0

     Plano Valor Previdência 8 0

Participantes 37.571 33.787

     Plano Sebraeprev 36.022 33.787

     Plano Valor Previdência 1.549 0

Autopatrocinados 1.006 1.498

     Plano Sebraeprev 1.006 1.498

Remuneração de contribuições em atraso 1 1

     Plano Sebraeprev 1 1

Portabilidade 15.861 427

     Plano Sebraeprev 907 427

     Plano Valor Previdência 14.954 0

Total das adições 77.920 63.234

Deduções 2019 2018

Benefícios de prestação continuada (22.791) (15.532)

Aposentadoria programada (18.872) (13.538)

      Plano Sebraeprev (17.518) (13.538)

      Plano Valor Previdência (1.354) 0

Invalidez (252) (582)

      Plano Sebraeprev (252) (582)

Pensões (3.667) (1.412)

      Plano Sebraeprev (3.667) (1.412)

Institutos (53.124) (22.787)

Resgate (41.264) (19.910)

     Plano Sebraeprev (40.798) (19.910)

     Plano Valor Previdência (466) 0

Portabilidade (11.846) (2.877)

     Plano Sebraeprev (11.846) (2.877)

Outras Deduções 14 0

     Plano Valor Previdência 14 0

Total das deduções 75.915 38.319
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12.2. Gestão Administrativa
A Gestão Administrativa está relacionada à 
atividade de registro e aos controles ineren-
tes à administração dos planos de benefícios.

Foram utilizadas as seguintes fontes de 
custeio: 
• Taxa de administração: Percentual incidente 
sobre o montante dos recursos garantidores 
dos planos de benefícios.
• Taxa de carregamento: Percentual incidente 
sobre as contribuições básicas vertidas pelos 
participantes e pelos patrocinadores.
• Taxa de administração de empréstimos: Re-
cursos do Fluxo dos Investimentos no PGA 
relativo à taxa de administração de emprésti-
mos concedidos a participantes, assistidos e 
autopatrocinados.

A seguir, os desdobramentos das principais 
receitas:

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

A seguir constam os desdobramentos das 
despesas administrativas entre a Gestão Pre-
videncial e Investimentos:

Investimentos, sendo que, nas despesas co-
muns às duas gestões são aplicados os rateios 
pelo critério de envolvimento de cada colabo-
rador no trabalho executado em cada gestão. 
O critério de rateio é defi nido no orçamento 
anual elaborado pela Diretoria-Executiva e 
aprovado pelo Conselho Deliberativo.

12.3. Investimentos
Resultado da aplicação dos recursos dos Pla-
nos de Benefícios e do PGA.

Receitas Administrativas 2019 2018

Receitas correntes da Gestão
Previdencial

2 585

 Patrocinadoras 0 286

 Participantes 0 290

 Autopatrocinados 1 8

 Remuneração de contribuições
em atraso

1 1

Custeio administrativo dos
investimentos

7.805 6.578

Taxa de administração de
empréstimos

440 291

Outras receitas 280 1.909

Total das receitas 8.527 6.756

Despesas Administrativas 2019 2018

     Gestão Previdencial (4.651) (4.161)

     Investimentos (3.566) (3.010)

Total de despesas (8.217) (7.171)

Rendas/variações 2019 2018

Fundos de investimento 66.397 47.424

   Renda variável 1 (114)

   Multimercado 65.941 47.402

   Imobiliário 455 136

Relacionados Com Disponível (298) (253)

Empréstimos e fi nanciamentos 8.660 9.260

Total de variações 74.759 56.431

As partes relacionadas da Entidade podem 
ser assim consideradas: os Participantes, 
as Patrocinadoras, e seus administradores, 
compostos pelos Membros do Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva, assim 

como pelos membros do Conselho Fiscal 
da Entidade, cujas atribuições e responsa-
bilidades estão defi nidas no Estatuto Social 
da Entidade.

13. Partes relacionadas 
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13.1. Patrocinadora e participantes
Nos exercícios de 2019 e 2018, o valor total de contribuições previdenciárias dos patrocinadores 
(Sistema Sebrae) e dos participantes foram de R$ 62.058 e R$ 59.806, respectivamente e o sal-
do de empréstimos com participantes foi de R$ 53.659 e R$ 49.092, respectivamente.

13.2. Remuneração da Administração
Ao lado, os custos com remunerações e 
outros benefícios atribuídos ao pessoal da 
Administração (Diretoria Executiva e Ór-
gãos Colegiados) em conformidade com o 
que determina a Resolução CFC nº 1.297/10:

Descrição 2019 2018

Benefícios relacionados
à remuneração e aos
encargos sociais

1.953 1.885

Benefícios com contribuições
previdenciárias patronais

98 65

Total 2.051 1.950

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

14. Aspectos tributários

Até 31 de dezembro de 2019, a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) havia repor-
tado quantidade limitada de casos de con-
taminação por vírus ainda desconhecido. 
Posteriormente, em janeiro de 2020, veri-
fi cou-se a ocorrência de transmissão do ví-
rus entre humanos, em diversos territórios 
e denominou essa doença como COVID-19. 
Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a 
disseminação da doença causada pelo Co-
vid-19 como uma pandemia, devido à rápi-
da disseminação do vírus, sua transmissão 
sustentada entre humanos e seu alcance 
global. 
 
Os efeitos econômicos sobre a economia 
global são inevitáveis, devendo provocar 
uma desaceleração nas diversas economias 
do mundo. Como sempre os investidores 
antecipam esses efeitos econômicos nos 
preços ativos fi nanceiros repercutindo em 
perda de valor dos mais variados ativos fi -
nanceiros (Bolsa, Juros, Moedas, Crédito 
Privado, etc).

 Obviamente que o refl exo desse cenário 
também trará resultados adversos para a 
cota dos perfi s de investimentos e conse-
quentemente para a reserva dos partici-
pantes.  Os perfi s de investimentos devem 
performar de forma proporcional ao seu ní-
vel de risco.
 
A gestão dos investimentos dos planos ad-
ministrados pelo Sebrae Previdência visa à 
construção de uma carteira de investimen-
to preocupada com a gestão de longo pra-
zo, coerente com um gestão de recursos 
previdenciários, contudo, em momentos 
de grande incertezas também procurarmos 
tomar medidas consideradas protetivas e 
as recentes ações tomadas de forma tem-
pestivas, vem apresentando resultados no 
sentido de mitigar os impactos negativos.

A seguir, medidas de controle de risco que 
são adotadas na gestão de investimento vi-
sando mitigar riscos e controlar a exposição 
ao risco em momentos de grande incerteza.

15. Eventos Subsequentes



81Relatório Anual 2019

Risco Monitoramento Controles adotados

Risco de Mercado
- Modelos de VaR e B-VaR;
- Teste de Stress.

- Controles pelos gestores exclusivos;
- Relatórios de Risco;
- Monitoramento dos deslocamentos e limites 
estabelecidos.

Risco de Crédito

- Limitação por contraparte;
- Diversifi cação;
- Acompanhamento de 
ratings.

- Controles pelos gestores exclusivos;
- Relatórios de Risco;
- Monitoramento dos limites estabelecidos e 
alterações de rating.

Risco de Liquidez
- Liquidez dos ativos de 
mercado.

- Monitoramento dos prazos de resgates e 
carência de fundos abertos;
- Monitoramento da demanda de mercado 
através de relatórios de risco e Relatório de 
Compliance;

Risco Sistêmico
- Possíveis perdas causadas 
por problemas generalizados 
no mercado.

- Priorizar os investimentos em títulos 
soberanos em títulos que disponham de 
garantias;
- Considerar aspectos de diversifi cação de 
setores e emissores.

Dessa forma, com base nesses preceitos 
foram realizadas as seguintes medidas:

Já em fevereiro, com as primeiras notícias da 
disseminação do vírus COVID 19 pelo mun-
do,  o Sebrae Previdência iniciou ao proces-
so de redução de risco da carteira de inves-
timentos, reduzindo a exposição em Renda 
Variável,  e o desenrolar das notícias mais 
negativas sobre o avanço do Coronavírus fez 
a Entidade adotar novas estratégias, como  
a busca de Ativos mais líquidos e a redução 
dos prazos das posições de Títulos de Renda 
Fixa, com foco nos vencimentos mais cur-

tos, bem como contratação de operações 
de proteções nos mercados derivativos de 
bolsa e dólar (hedge), além de posições na 
queda da taxa de juros americana.

Por fi m, declaramos que até o momento, 
os impactos econômicos da Pandemia não 
comprometeram de forma signifi cativa os 
saldos de reserva dos participantes, e nem 
as atividades do Sebrae Previdência, contu-
do não existe resultado conclusivo sobre o 
potencial impacto do tema sobre os ativos 
do mercado fi nanceiro, inclusive pelo dina-
mismo da evolução dessa pandemia.

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
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Relatório do Auditor Independente
sobre as Demonstrações Contábeis

Aos
Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadoras do
Sebrae Previdência – Instituto Sebrae de Seguridade Social
Brasília - DF

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do Sebrae Previdência – Ins-
tituto Sebrae de Seguridade Social (“Entidade”), que compreendem os 
balanços patrimoniais consolidado (representado pelo somatório de 
todos os planos de benefício administrados pela entidade, aqui deno-
minados de consolidado por defi nição da Resolução CNPC n°29) em 31 
de dezembro de 2019 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 líqui-
do, da mutação do ativo líquido e das provisões técnicas do plano para o 
exercício fi ndo nessa data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira consolidada do Sebrae Previdência – Instituto 
Sebrae de Seguridade e individual por plano de benefício em 31 de de-
zembro de 2019, e o desempenho consolidado e por plano de benefício 
de suas operações para o exercício fi ndo 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 in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador 
e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
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lidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demons-
trações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas 
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações 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 super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel 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 infl uenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mante-
mos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 



85Relatório Anual 2019

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-
ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
sufi ciente 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 inter-
nos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
efi cácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade 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 au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capa-
cidade 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 contá-
beis ou incluir modifi cação 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.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações con-
tábeis representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciên-
cias signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nos-
sos trabalhos.

Brasília, 20 de março de 2020.

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 DO PARECER ATUARIAL  

 

1.1 DO OBJETO  

 

O presente documento tem como finalidade apresentar o Parecer Técnico Atuarial 

Específico do Plano SEBRAEPREV (CNPB 2004.0028-83), administrado pela SEBRAE 

PREVIDENCIA – Instituto Sebrae de Seguridade Social, decorrente da Avaliação Atuarial 

Anual, referente ao encerramento do exercício de 2019, bem como Plano Anual de Custeio, 

com vigência a partir de 1º de abril de 2020 até 31 de março de 2021.  

A Avaliação Atuarial considerou a base cadastral de 31 de dezembro de 2019, tendo 

com data de cálculo e de posicionamento dos resultados 31 de dezembro de 2019, conforme 

consignados neste Parecer. 

 

1.2 DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

 

O Plano SEBRAEPREV está estruturado na modalidade de Contribuição Definida (CD), 

consoante à Resolução MPS/CGPC 16, de 22 de novembro de 2005, devido ao fato de os 

benefícios programados terem seus valores permanentemente ajustados ao saldo de conta 

mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando 

o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. O Plano 

apresenta baixo grau de maturidade, estando em manutenção normal e apto a novas 

inscrições. 

A Avaliação Atuarial Anual de 2019 considerou, como Regulamento vigente, o texto 

regulamentar aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 

Previc, por meio da Portaria nº 803, de 20 de agosto de 2018, publicada no DOU de 24 de 

agosto de 2018.  
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1.3 DO PATROCÍNIO 

 

No encerramento do exercício de 2019, o Plano SEBRAEPREV possuía as seguintes 

patrocinadoras, que são solidárias entre si, conforme respectivos Convênios de Adesão: 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICROS PEQ. EMPRESAS DO ES 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP DO MARANHAO 

✓ SEBRAE/AC SERVICOS DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMPRESAS 

✓ SEBRAE/SC-SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DE SC 

✓ SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE CE 

✓ SEBRAE/RN 

✓ ABASE 

✓ SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOASSEBRAEAL 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MS 

✓ SEBRAE SERV.DE APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA PARAIBA 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.DE SAO PAULO 

✓ SEBRAE/SE-SERVICO APOIO MICRO E PEQ.EMPRESAS DE SERGIPE 

✓ SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ EMP DO AMAZONAS 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQUEN.EMPRESAS DE RO -SEBRAE 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RS 

✓ S PREVIDENCIA - INSTITUTO SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL 

✓ SEBRAE TO 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARA 

✓ SEBRAE DF 

✓ SERVICO BRASILEIRO DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA 

✓ SERV.APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR DO PR - SEBRAE/PR 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE SEB 

✓ SEBRAE-PI SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMP DO PIAUI 

✓ SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DO AMAPA - SEBRAE 

✓ SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO EST DA BA SEBRAE 

✓ SEBRAE RORAIMA 

✓ SEBRAE/MT - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DE MT 



  2020.0055.W 

 

3  

 
Sede 1: Rua 137, nº 556, 1° andar, Setor Marista – Goiânia/GO - CEP 74.170-120 

Sede 2: Rua João de Abreu 116, Euro Working Concept, 704 A, Setor Oeste, Goiânia, Goiás 74.120-110 
Fones: + 55 (61) 98438 3384 / (62) 98221 1067/ (61) 98102 9010 / (31) 99796 2127 / (62) 3204 8899 

www.wedan.com.br 
  

✓ SERVICO APOIO MICRO PEQUENAS EMP.EST.MG SEBRAE MG 

✓ SEBRAE GO 

✓ SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP.NO EST RJ 

 

1.4 DAS ESTATÍSTICAS POPULACIONAIS 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Plano SEBRAEPREV apresentava a seguinte massa 

populacional, conforme estatística descritiva sintética a seguir: 

Participantes 

Data-Base: 31/12/2019 

   

Categoria Ativo 

Quantidade 6.388 

Idade média 42,18 

Tempo médio de serviço atual 11,43 

Salário médio (R$) 8.623,01 

Folha Salarial anual (R$) 716.089.428,47 

   

Categoria Autopatrocinado 

Quantidade 327 

Idade média 46,12 

Tempo médio de serviço atual 13,71 

Salário médio (R$) 10.298,73 

Folha Salarial anual (R$) 43.779.910,20 

   

Categoria BPD 

Quantidade 739 

Idade média 42,33 

 
Categoria Em prazo de opção 

Quantidade 74 

Idade média 48,37 

   

Categoria Em prazo de opção (contrato suspenso) 

Quantidade 1 

Idade média 38,33 
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Categoria Extrato Previdenciário 

Quantidade 24 

Idade média 41,63 

   

Categoria Suspensão De Contribuições 

Quantidade 56 

Idade média 42,51 

  

Categoria Encerrados 

Quantidade 95 

Idade média 48,40 

   

 Iminentes à Aposentadoria Normal 

Quantidade 370 

Idade média 64,45 

 

Assistidos 

Data-Base:  31/12/2019 

   

Tipo de Benefício Total 

Quantidade 294 

Idade média 65,44 

Benefício médio (R$) 4.733,57 

Folha Total de Benefícios (R$) 1.391.671,03 

 

 

1.5 DAS HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS 

 

As Hipóteses e Premissas Atuariais utilizadas nesta Avaliação Atuarial Anual do 

exercício de 2019 foram submetidas a Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses 

Biométricas, Demográficas, Econômicas e Financeiras, no exercício de 2017, na forma que 

preconiza a legislação em vigor, pelo então responsável técnico atuarial, bem como a exames 

técnicos de adequabilidade pela WEDAN, demonstrando aderência dessas à realidade do 

Plano e as características demográficas dos participantes e assistidos, conforme Resolução 

MPS/CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, bem como Instrução Previc nº 10, de 30 de 

novembro de 2018. 
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A referida Instrução aponta uma validade geral máxima de três anos para os Estudos 

Técnicos de Adequação das Hipóteses Atuariais. 

Portanto, considerando a validade dos Estudos Técnicos e a não ocorrência de fatos 

relevantes que justificassem o processamento de novo Estudo neste exercício, 

descrevemos a seguir as Hipóteses e Premissas Atuariais utilizadas nesta Avaliação Atuarial 

de 2019, as quais se revelam na melhor estimativa técnica para os fins que se destinam: 

 

Hipóteses e Premissas Atuariais 

Biométricas 

Tábua de Mortalidade Geral AT-2000 M & F suavizada em 10% 

Tábua de Mortalidade de Inválidos                                                      UP 94 M & F 

Tábua de Entrada em Invalidez Tasa 1927 

Tábua de Morbidez Não Aplicável 

Econômico e Financeiras 

Taxa Real de Juros                                                 Não Aplicável 

Crescimento Real de Salários Não Aplicável 

Crescimento Real de Benefícios Não Aplicável 

Fator de Capacidade 100% 

Demográficas 

Taxa de Rotatividade Não Aplicável 

Novos Entrados Não Aplicável 

Composição Familiar (Custo de 
Pensão a conceder) 

Não Aplicável 
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2 DO GRUPO DE CUSTEIO 
 

2.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

 

O custo atuarial normal relativo aos Benefícios de Riscos (Saldo de Conta Projetado 

referente as Contribuições Faltantes em caso de Morte e Invalidez) assegurados pelo Plano foi 

reavaliado atuarialmente na data desta Avaliação, conforme o Regime de Repartição de 

Capitais por Cobertura, resultando em auferiu 0,2626%. 

Comparativamente ao custo médio apurado na Avaliação Atuarial Anual do 

encerramento do exercício de 2018, desses benefícios, que resultou no custo médio de 

0,2390%, houve uma elevação de 0,0236 p.p., decorrentes das alterações de mutações 

demográficas e salariais, além do concurso de carregamento estatístico de segurança, em 

face do regime de financiamento.  

Já os demais benefícios são financiados, exclusivamente, pelos saldos de conta 

acumulados, em função das contribuições de participantes e patrocinadoras vertidas aos 

Plano, sendo que representaram 5,9568% em 2019. 

Portanto, o custo previdencial total do Plano resultou em 6,2194%. 

 

 

2.2 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS 

 

As Provisões Matemáticas dimensionadas em 31 de dezembro de 2019, no montante 

de R$ 843.869.783,48 (oitocentos e quarenta e três milhões oitocentos e sessenta e nove 

mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) comparativamente àquelas 

constantes de Avaliação Atuarial de 2018, que perfizeram R$ 792.079.057,73 (setecentos e 

noventa e dois milhões setenta e nove mil cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), 

representaram uma variação de aproximadamente 6,54%. 

A variação registrada é justificada pela manutenção de contribuições de participantes 

e patrocinadores, acrescidas da rentabilidade auferida no período, que foram superiores aos 

montantes de resgates e benefícios pagos no exercício. 
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2.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

 

Considerando a modalidade a qual está estruturada o Plano SEBRAEPREV, qual seja 

Contribuição Definida (CD), porém com a previsão de Benefícios de Riscos (Saldo de Conta 

Projetado referente as Contribuições Faltantes em caso de Morte e Invalidez), o risco atuarial 

inerente ao Plano recai sobre a não aderência de hipóteses biométricas e demográficas, bem 

como inadequação do ritmo de capitalização, dado pelo regime e método de financiamento.   

Para mitigar esses riscos, as Hipóteses e Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação 

Atuarial Anual de encerramento do exercício de 2019 foram submetidas a Estudo Técnico 

de Aderência, como preconiza a legislação em vigor e à luz das boas práticas de gestão do 

risco atuarial, observando os princípios de prudência, consistência retrospectiva, tendências 

internas (visão prospectiva em relação a massa) e tendências externas (mercado e órgão 

regulador). 

 

2.4 SOLUÇÃO PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

 

O Plano SEBRAEPREV encerrou o exercício de 2019 com Equilíbrio Técnico 

econômico e atuarial, registrando, portanto, suficiência de cobertura e solvência. 
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3 DO PLANO DE BENEFÍCIOS 
 

3.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

 

A base cadastral dos participantes e assistidos observam layout previamente 

estabelecido pelo atuário, que considera as especificidades do Plano SEBRAEPREV, captando 

todas as informações necessárias para a Avaliação Atuarial, sem o concurso de inferências 

estatísticas para estabelecimento de parâmetros. 

Por conseguinte, a base cadastral, posicionada em 31 de dezembro de 2019, foi 

submetida a análises e testes de consistências, sendo que, após certificações da Entidade, 

foram consideradas válidas e habilitadas para fins de Avaliação Atuarial Anual.  

 

3.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 

 

O Plano SEBRAEPREV 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 2019 a quantia de R$ 24.380.988,54 

(vinte e quatro milhões trezentos e oitenta mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta 

e quatro centavos). 

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 

2019, a quantia de R$ 19.629.412,23 (dezenove milhões seiscentos e vinte e nove mil 

quatrocentos e doze reais e vinte e três centavos). 
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Tecnicamente, em face da modelagem dos benefícios, o Fundo Previdencial deverá 

ser reavaliado anualmente, sendo que, atualmente, apresenta margem de solvência para 

financiamento de desvio de hipóteses. 

 

3.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

 

Cotejando o Patrimônio de Cobertura do Plano em 31 de dezembro de 2019, no 

montante de R$ 843.869.783,48 (oitocentos e quarenta e três milhões oitocentos e 

sessenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) com as 

Provisões Matemáticas Totais, na mesma data base, de R$ 843.869.783,48 (oitocentos e 

quarenta e três milhões oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais 

e quarenta e oito centavos), o Plano SEBRAEPREV registrou Equilíbrio Técnico. 

Comparativamente ao exercício anterior, onde o Plano também auferiu Equilíbrio 

Técnico, não há o que se falar em variação. 

 

3.4 NATUREZA DO RESULTADO 

 

Consoante aos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial Anual de encerramento 

do exercício de 2019, pode-se inferir que a natureza do resultado decorre da conjuntura 

intrínseca de sua modelagem e estruturação técnica. 

 

3.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 

  

O Plano SEBRAEPREV encerrou o exercício de 2019 com Equilíbrio Técnico 

econômico e atuarial, registrando, portanto, suficiência de cobertura e solvência. 

 

3.6 ADEQUAÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

 

 Para o financiamento dos Benefícios de Riscos (Saldo de Conta Projetado referente as 

Contribuições Faltantes em caso de Morte e Invalidez) assegurados pelo Plano SEBRAEPREV, 

adota-se o Regime de Repartição de Capitais por Cobertura, sendo que, para os benefícios 
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programados, decorrentes dos saldos de conta acumulados, estes são financiados por 

Capitalização Individual. 

 Ante o exposto, os Regimes Financeiros e o Método de Financiamento aplicados na 

Avaliação Atuarial Anual estão aderentes à legislação previdenciária vigente, em especial a 

Resolução MPS/CNPC 30, de 10 de outubro de 2018 e Instrução Previc Nº 10, de 30 de 

novembro de 2018, representando ritmo de acumulação tecnicamente condizente com as 

obrigações previstas.   

 

3.7 OUTROS FATOS RELEVANTES 

 

A seguir descrevemos outros Fatores Relevantes pertinentes à Avaliação Atuarial 

Anual de encerramento do exercício de 2019: 

 

a) Para fins de Avaliação Atuarial Anual, a WEDAN considerou os valores de ativos 

patrimoniais apurados e contabilizados pela Entidade, sendo que seus 

apreçamentos não foram objeto de auditoria financeira por parte desta 

Consultoria; 

 

b) O Plano SEBRAEPREV está estruturado como multiportfólio, com três perfis de 

investimento. 

 

c) Os ativos patrimoniais não foram submetidos ao Ajuste de Precificação; 

 

d) O Plano SEBRAEPREV não registra Contratos de Dívidas em seu Ativo ou Passivo, 

isto é, o Patrimônio Líquido de Cobertura está totalmente integralizado; 

 

e) Não foram registradas Provisões para Devedores Duvidosos - PDD dos 

investimentos no exercício de 2019, não havendo concretização de risco de 

crédito; 

 

f) Não há registros de demanda judiciais em seu Exigível Contingencial no 

encerramento do exercício de 2019;   

 

g) As Hipóteses e Premissas Atuariais utilizadas na Avaliação Atuarial Anual do 

encerramento do exercício de 2019 foram submetidas a Estudo Técnico de 
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Aderência, na forma que preconiza a legislação em vigor, sendo essas aprovadas 

pela Diretoria e Conselho Deliberativo, consubstanciadas em opinamento técnico 

atuarial; 

 

h) A rentabilidade patrimonial auferida no Plano SEBRAEPREV no período de 1º de 

janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, registrado na cota patrimonial foi de: 

5,49% para o perfil conservador; 8,58% para o perfil moderado e 8,84% para o 

perfil arrojado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  



  2020.0055.W 

 

12  

 
Sede 1: Rua 137, nº 556, 1° andar, Setor Marista – Goiânia/GO - CEP 74.170-120 

Sede 2: Rua João de Abreu 116, Euro Working Concept, 704 A, Setor Oeste, Goiânia, Goiás 74.120-110 
Fones: + 55 (61) 98438 3384 / (62) 98221 1067/ (61) 98102 9010 / (31) 99796 2127 / (62) 3204 8899 

www.wedan.com.br 
  

 

 

4 DO PLANO ANUAL DE CUSTEIO  
 

Considerando os custos atuariais previamente calculados, apresentamos a seguir a 

proposta de Plano Anual de Custeio, a vigorar a partir de 1º de abril de 2020 até 31 de março 

de 2021: 

 

Plano Anual de Custeio  

  Percentual Monetário 

Participante 3,1097%        23.629.564,85  

   Saldo de Conta 2,9784%        22.631.998,17  

   Saldo Projetado para Invalidez 0,0588%             446.914,86  

   Saldo Projetado para Morte 0,0725%             550.651,82  

Patrocinadora 3,1097%        23.629.564,85  

   Saldo de Conta 2,9784%        22.631.998,17  

   Saldo Projetado para Invalidez 0,0588%             446.914,86  

   Saldo Projetado para Morte 0,0725%             550.651,82  

Total 6,2194%        47.259.129,70  

 

Cumpre destacar que o presente Plano Anual de Custeio deverá ser devidamente 

apreciado e aprovado pelo Conselho Deliberativo da SEBRAE PREVIDENCIA, observado os 

percentuais contributivos estabelecidos no Regulamento do Plano abaixo destacados: 

 

a) Participantes: 

 

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); 

 

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, 
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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 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 Risco mensalmente obrigatória e expressa em percentual total dos 

Salários de Contribuição; 

 

b) Patrocinadora: 

 

Contribuição Básica de Patrocinador é mensalmente obrigatória, e corresponde a 

100% da Contribuição Básica de Participante efetuada pelo seu respectivo 

Participante Patrocinado ou Participante Mandatário; 

 

Contribuição de 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 corresponde ao 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. 

 

c) Assistidos: 

 

O Assistido, a seu critério, poderá efetuar Contribuição Voluntária esporádica. 
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5 DA CONCLUSÃO TÉCNICA 
 

 

As Hipóteses e Premissas atuariais, bem como a metodologia técnica, empregadas 

para fins desta Avaliação Atuarial de 2019 estão em estrita obediência à legislação 

previdenciária em vigor, sendo que os resultados estão consubstanciados na conjugação 

dessas com os dados e informações previamente disponibilizadas pela SEBRAE 

PREVIDENCIA. 

Cotejando o Patrimônio de Cobertura do Plano em 31 de dezembro de 2019, no 

montante de R$ 843.869.783,48 (oitocentos e quarenta e três milhões oitocentos e 

sessenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) com as 

Provisões Matemáticas Totais, na mesma data base, de R$ 843.869.783,48 (oitocentos e 

quarenta e três milhões oitocentos e sessenta e nove mil setecentos e oitenta e três reais 

e quarenta e oito centavos), o Plano SEBRAEPREV registrou Equilíbrio Técnico. 

Com efeito, os resultados apurados na Avaliação Atuarial de 2019 e a propositura do 

Plano Anual de Custeio prognosticam a manutenção da solvência econômica e financeira 

(liquidez) do Plano, devendo ser reavaliado ao final de cada período. 

 

Por fim, enfatizamos que os entendimentos e conclusões contidos neste Parecer 

restringem-se sob o âmbito técnico atuarial e fundamentam-se nos dados, documentos e 

informações disponibilizados pela SEBRAE PREVIDENCIA, legislação de previdência 

complementar, bem como nas melhores práticas de mercado e na boa técnica atuarial. 

Este é nosso Parecer Técnico Atuarial. 

 

Goiânia/GO, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA. – CIBA 145 

Paulo Josef Gouvea da Gama 
Atuário MIBA 978 
Sócio-Consultor 

 Daniel Pereira da Silva 
Atuário MIBA 1146 

Sócio-Diretor 
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PARECER ATUARIAL  
 

1 DO PARECER ATUARIAL  

 

1.1 DO OBJETO  

 

O presente documento tem como finalidade apresentar o Parecer Técnico Atuarial 

Específico do Plano VALOR PREVIDÊNCIA (CNPB 2018.0023-92), administrado pela 

SEBRAE PREVIDENCIA – Instituto Sebrae de Seguridade Social, decorrente da Avaliação 

Atuarial Anual, referente ao encerramento do exercício de 2019.  

A Avaliação Atuarial considerou a base cadastral de 31 de dezembro de 2019, tendo 

como data de cálculo e de posicionamento dos resultados 31 de dezembro de 2019, 

conforme consignados neste Parecer. 

 

1.2 DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

 

O Plano VALOR PREVIDÊNCIA está estruturado na modalidade de Contribuição 

Definida (CD), consoante à Resolução MPS/CGPC 16, de 22 de novembro de 2005, devido ao 

fato de os benefícios programados terem seus valores permanentemente ajustados ao saldo 

de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, 

considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios 

pagos. O Plano iniciou sua operacionalização em fevereiro de 2019, estando em manutenção 

normal e apto a novas inscrições. 

A Avaliação Atuarial Anual de 2019 considerou, como Regulamento vigente, o texto 

regulamentar aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 

Previc, por meio da Portaria nº 954, de 05 de novembro de 2019, publicada no DOU de 08 de 

novembro de 2019.  
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1.3 DO INSTITUIDOR 

 

No encerramento do exercício de 2019, o Plano VALOR PREVIDÊNCIA possuía as 

seguintes instituidoras, conforme respectivos Convênios de Adesão: 

✓ FENASEBRAE - Federação Nacional das Associações do Sebrae 

✓ IFEN - Instituto Fenacon 

✓ CORECON/DF – Conselho Regional de Economia 11º Região - DF 

 

1.4 DAS ESTATÍSTICAS POPULACIONAIS 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Plano VALOR PREVIDÊNCIA apresentava a seguinte 

massa populacional, conforme estatística descritiva sintética a seguir: 

Participantes 

Data-Base: 31/12/2019 

   

Categoria Ativo 

Quantidade 1.484 

Idade média 22,56 

Tempo de Plano médio 0,44 

Contribuição média (R$) 108,17 

   

Categoria Cancelado 

Quantidade 49 

Idade média 26,47 

 

Assistidos 

Data-Base:  31/12/2019 

Tipo de Benefício Total 

Quantidade 11 

Idade média 52,17 

Benefício médio (R$) 3.769,53  
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1.5 DAS HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS 

 

Em face da modelagem do Plano, não é aplicável o concurso de Hipóteses e 

Premissas Atuariais para dimensionamento das Provisões Matemáticas, sendo essas 

equivalentes aos Saldos de Conta acumulados. 

 

2 DO GRUPO DE CUSTEIO 
 

2.1 EVOLUÇÃO DOS CUSTOS 

 

O custo do Plano, exclusivo para a formação dos Saldos de Conta individuais, é dado 

pelas contribuições vertidas pelos Participantes de acordo com as regras estabelecidas em 

Regulamento, não havendo custos atuariais. 

 

2.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS 

 

As Provisões Matemáticas dimensionadas em 31 de dezembro de 2019, foram no 

montante de R$ 15.048.551,63 (quinze milhões quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta 

e um reais e sessenta e três centavos), sendo: 

a) Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos: R$ 4.259.629,48 (quatro 

milhões duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte nove reais e 

quarenta e oito centavos) correspondente a totalidade dos recursos efetivamente 

acumulados pelos Assistidos em gozo de benefício de prestação continuada; 

 

b) Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder:   R$ 10.788.922,15 (dez 

milhões setecentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte dois reais e quinze 

centavos)  correspondente a totalidade dos recursos efetivamente acumulados 

pelos Participantes, que não estejam em gozo de benefício de prestação 

continuada, referentes às parcelas de contribuição dos Participantes, 

rentabilizados pela cota patrimonial. 
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2.3 PRINCIPAIS RISCOS ATUARIAIS 

 

Considerando a modalidade a qual está estruturada o Plano VALOR PREVIDÊNCIA, 

qual seja Contribuição Definida (CD), e a estabilidade do ritmo de capitalização para a 

constituição dos Saldos de Conta individuais, não se verifica a possibilidade de riscos atuariais 

intrínsecos ao Grupo de Custeio do Plano.   

 

2.4 SOLUÇÃO PARA INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA 

 

O Plano VALOR PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2019 com Equilíbrio Técnico 

econômico e atuarial, registrando, portanto, suficiência de cobertura e solvência. 

 

3 DO PLANO DE BENEFÍCIOS 
 

3.1 QUALIDADE DA BASE CADASTRAL 

 

A base cadastral dos participantes e assistidos observam layout previamente 

estabelecido pelo atuário, que considera as especificidades do Plano VALOR PREVIDÊNCIA, 

captando todas as informações necessárias para a Avaliação Atuarial, sem o concurso de 

inferências estatísticas para estabelecimento de parâmetros. 

Por conseguinte, a base cadastral, posicionada em 31 de dezembro de 2019, foi 

submetida a análises e testes de consistências, sendo que, após certificações da Entidade, 

foram consideradas válidas e habilitadas para fins de Avaliação Atuarial Anual.  

 

3.2 REGRAS DE CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Plano VALOR PREVIDÊNCIA não registrou valores em 

Fundo Previdencial. 
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3.3 VARIAÇÃO DO RESULTADO 

 

Cotejando o Patrimônio de Cobertura do Plano em 31 de dezembro de 2019, no 

montante de R$ 15.048.551,63 (quinze milhões quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta 

e um reais e sessenta e três centavos) com as Provisões Matemáticas Totais, na mesma 

data base, de R$ 15.048.551,63 (quinze milhões quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta 

e um reais e sessenta e três centavos), o Plano VALOR PREVIDÊNCIA registrou Equilíbrio 

Técnico.  

 

3.4 NATUREZA DO RESULTADO 

 

Consoante aos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial Anual de encerramento 

do exercício de 2019, pode-se inferir que a natureza do resultado decorre da conjuntura 

intrínseca de sua modelagem e estruturação técnica. 

 

3.5 SOLUÇÕES PARA EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 

  

O Plano VALOR PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 2019 com Equilíbrio Técnico 

econômico e atuarial, registrando, portanto, suficiência de cobertura e solvência. 

 

3.6 ADEQUAÇÃO DOS MÉTODOS DE FINANCIAMENTO 

 

 Para os benefícios assegurados pelo Plano são decorrentes dos saldos de conta 

acumulados, estes são financiados por Capitalização Individual. 

 Ante o exposto, os Regimes Financeiros e o Método de Financiamento aplicados na 

Avaliação Atuarial Anual estão aderentes à legislação previdenciária vigente, em especial a 

Resolução MPS/CNPC 30, de 10 de outubro de 2018 e Instrução Previc Nº 10, de 30 de 

novembro de 2018, representando ritmo de acumulação tecnicamente condizente com as 

obrigações previstas.   
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3.7 OUTROS FATOS RELEVANTES 

 

A seguir descrevemos outros Fatores Relevantes pertinentes à Avaliação Atuarial 

Anual de encerramento do exercício de 2019: 

 

a) Para fins de Avaliação Atuarial Anual, a WEDAN considerou os valores de ativos 

patrimoniais apurados e contabilizados pela Entidade, sendo que seus 

apreçamentos não foram objeto de auditoria financeira por parte desta 

Consultoria; 

 

b) Os ativos patrimoniais não foram submetidos ao Ajuste de Precificação; 

 

c) O Plano VALOR PREVIDÊNCIA não registra Contratos de Dívidas em seu Ativo ou 

Passivo, isto é, o Patrimônio Líquido de Cobertura está totalmente integralizado; 

 

d) Não foram registradas Provisões para Devedores Duvidosos - PDD dos 

investimentos no exercício de 2019, não havendo concretização de risco de 

crédito; 

 

e) Não há registros de demanda judiciais em seu Exigível Contingencial no 

encerramento do exercício de 2019;   

 

f) A rentabilidade patrimonial auferida no Plano VALOR PREVIDÊNCIA no exercício 

de 2019, registrado na cota patrimonial foi de 7,04%. 

 

g) O Plano VALOR PREVIDÊNCIA assegura aos Participantes a contratação de 

Capital por Invalidez e Morte, mediante adesão facultativa, sendo que esses 

benefícios são suportados por apólice de seguro contratada especificamente pelo 

SEBRAE PREVIDENCIA junto a Sociedade Seguradora. 
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4 DO PLANO ANUAL DE CUSTEIO  
 

O Plano de Custeio do Plano VALOR PREVIDÊNCIA será reavaliado, no mínimo uma 

vez por ano, pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE PREVIDÊNCIA, observado o disposto na 

legislação e normas em vigor, sendo que qualquer Benefício previsto neste Regulamento só 

poderá ser ampliado, majorado ou estendido mediante a correspondente receita de cobertura 

definida no Plano de Custeio. 

 

Os benefícios deste Plano serão custeados por meio de aporte das seguintes 

contribuições previdenciárias, na forma de seu Regulamento: 

a) Contribuição Básica; 

b) Contribuição de Risco; 

c) Contribuição Voluntária; e 

d) Contribuição Eventual. 

 

As despesas administrativas do Plano serão custeadas nos termos definidos pelo 

Conselho Deliberativo quando da aprovação do Plano de Custeio, observado o disposto no 

plano de gestão administrativa. Dentre outras fontes de custeio das despesas administrativas 

permitidas pela legislação e normas em vigor, poderá o Conselho Deliberativo estabelecer: 

a) Taxa de carregamento, na forma de percentuais incidentes sobre as contribuições 

previdenciárias aportadas ao Plano, bem como sobre os benefícios concedidos 

nos termos deste Regulamento; e/ou  

 

b) Taxa de administração, na forma de percentual incidente sobre o montante dos 

recursos garantidores do Plano, nos termos permitidos pela legislação e normas 

em vigor.  

 

  



  2020.0058.W 

 

8  

 
Sede 1: Rua 137, nº 556, 1° andar, Setor Marista – Goiânia/GO - CEP 74.170-120 

Sede 2: Rua João de Abreu 116, Euro Working Concept, 704 A, Setor Oeste, Goiânia, Goiás 74.120-110 
Fones: + 55 (61) 98438 3384 / (62) 98221 1067/ (61) 98102 9010 / (31) 99796 2127 / (62) 3204 8899 

www.wedan.com.br 
  

 

5 DA CONCLUSÃO TÉCNICA 
 

 

A metodologia técnica empregadas para fins desta Avaliação Atuarial de 2019 estão 

em estrita obediência à legislação previdenciária em vigor, sendo que os resultados estão 

consubstanciados na conjugação dessas com os dados e informações previamente 

disponibilizadas pela SEBRAE PREVIDENCIA. 

Cotejando o Patrimônio de Cobertura do Plano em 31 de dezembro de 2019, no 

montante de R$ 15.048.551,63 (quinze milhões quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta 

e um reais e sessenta e três centavos) com as Provisões Matemáticas Totais, na mesma 

data base, de R$ 15.048.551,63 (quinze milhões quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta 

e um reais e sessenta e três centavos), o Plano VALOR PREVIDÊNCIA registrou Equilíbrio 

Técnico. 

Com efeito, os resultados apurados na Avaliação Atuarial de 2019 e a propositura do 

Plano Anual de Custeio prognosticam a manutenção da solvência econômica e financeira 

(liquidez) do Plano, devendo ser reavaliado ao final de cada período. 

 

Por fim, enfatizamos que os entendimentos e conclusões contidos neste Parecer 

restringem-se sob o âmbito técnico atuarial e fundamentam-se nos dados, documentos e 

informações disponibilizados pela SEBRAE PREVIDENCIA, legislação de previdência 

complementar, bem como nas melhores práticas de mercado e na boa técnica atuarial. 

Este é nosso Parecer Técnico Atuarial. 

 

Goiânia/GO, 10 de fevereiro de 2020. 
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Protocolo: 00100.000887/2020-60 

 

RESOLUÇAO DO CONSELHO FISCAL N° 018/2020 
 
 
 

O CONSELHO FISCAL DO SEBRAE PREVIDENCIA - INSTITUTO 

SEBRAE DE SEGURIDADE SOCIAL, por seu Presidente, Sr. André Luis da 

Silva Dantas, em virtude de decisão, devidamente registrada em Ata tomada 

pela unanimidade dos Conselheiros presentes a 1ª Reunião Ordinária de 

2020, realizada nesta data; 

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

CONSIDERANDO o disposto na alínea "j" do art. 17 da Resolução CNPC 

Nº 29, de 13 de Abril de 2018, após analisar o parecer do atuário responsável 

pelo Plano de Benefícios SEBRAEPREV (WEDAN Consultoria) e a manifestação 

favorável dos auditores independentes (BDO Auditores independentes), 

registrada no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 

Contábeis; 

RESOLVE 

Emitir parecer a respeito das Demonstrações Contábeis Consolidadas 

e individuais do Plano de Benefícios SEBRAEPREV e do Plano de Gestão 

Administrativa - PGA, relativas ao exercício de 2019, concluindo que 

representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira do SEBRAE PREVIDENCIA e dos planos no referido 

exercício. 

Desta forma, este Conselho Fiscal recomenda ao Conselho 

Deliberativo a aprovação das Demonstrações Contábeis do exercício de 2019. 

 
Brasília (DF), 27 de março de 2020 
 
 
 
 
 
 
  André Luis da Silva Dantas 
Presidente do Conselho Fiscal 
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