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ABEERTURA
"QUE AS DIFICULDADES QUE EU EXPERIMENTAR AO 
LONGO DA JORNADA NÃO ME ROUBEM A CAPACIDADE 
DE ENCANTO." ANA JÁCOMO



4

Relatório Anual de Informações 2021

EXPANDINDO HORIZONTES

Introdução

Mesmo com os desafios que a crise econômica 
apresentou para todo o segmento de previdência 
complementar em 2021, o SEBRAE PREVIDÊN-
CIA conseguiu manter vivo o seu ideal voltado 
para a construção de um Brasil com mais gente 
financeiramente saudável. Ao longo do ano, o Ins-
tituto foi incansável na busca para disponibilizar 
meios de fortalecer a segurança e a saúde finan-
ceira de mais brasileiros — e, para tal, atuou com 
veemência no propósito de ampliar o seu público 
de potenciais participantes e lhes proporcionar 
qualidade de vida no futuro.

Ao firmar mais um convênio com uma nova ins-
tituidora, o SEBRAE PREVIDÊNCIA fez crescer o 
Plano Valor Previdência, permitindo a adesão de 
um novo perfil de participantes e, consequente-
mente, aumentando a sua própria longevidade. 
Isto é, barreiras foram derrubadas, fronteiras fo-
ram ultrapassadas e mais pessoas foram impac-
tadas — o que leva a entender que 2021 foi um 
ano onde, principalmente, o Instituto conseguiu 
expandir seus horizontes. Mas não só ele: cada 
um que investe em previdência — seja para reali-
zar sonhos, seja para manter a qualidade de vida 
após a aposentadoria — também acaba expandin-
do seus horizontes, já que isso reflete o “olhar pra 
frente” na direção do seu futuro.

O tema desta edição do Relatório Anual de Informa-
ções (RAI) traduz esse comportamento. E, seguin-
do a estrutura dos RAIs anteriores, para maior clare-
za e organização, o conteúdo está dividido em sete 
capítulos, que trazem:

• Um retrospecto dos principais acontecimentos 
institucionais no último ano;

• Um panorama da população de participantes e do 
patrimônio gerido;

• Explicações sobre os investimentos realizados ao 
longo de 2021;

• Resumos das práticas de Governança 
Corporativa adotadas;

• Estatísticas gerais do relacionamento 
com os participantes;

• Demonstrações Contábeis, com os principais re-
sultados alcançados, bem como os Pareceres dos 
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal; e 
 
• Pareceres Atuariais que evidenciam a situação de 
equilíbrio dos planos de benefícios administrados.

Aproveite a leitura e, caso queira falar com a gen-
te, não hesite em nos contatar – seja pelos ca-
nais de Relacionamento ou pelas redes sociais:

(61) 3327-1669

relacionamento@sebraeprev.com.br

www.sebraeprevidencia.com.br/fale-conosco

instagram.com/financas_check

facebook.com/sebrae.previdencia

linkedin.com/company/sebrae-previdência

youtube.com/user/sebraeprevidencia
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PARCERIA QUE TRAZ CONQUISTAS

Mensagem da 
Administração

Prezado(a) leitor(a),

O ano de 2021 começou otimista por conta do avanço 
da vacinação e a esperança no controle da pandemia 
da Covid-19 em todo o planeta — o que acalmaria o 
mercado financeiro e influenciaria na recuperação da 
economia. Contudo, a realidade não condisse com o 
que era esperado e, novamente, foi preciso enfrentar-
mos um cenário complicado, ainda pior que o viven-
ciado em 2020. No entanto, estávamos devidamente 
preparados e, aplicando as lições aprendidas nos últi-
mos anos, conseguimos importantes conquistas neste 
exercício. A adoção de medidas assertivas — tais como: 
aumento da participação de títulos de crédito privados 
pós-fixados; aumento da exposição nos mercados ex-
ternos; redução da posição em ativos de bolsa; compra 
de proteções com opções de bolsa; posicionamento tá-
tico em operações tomadas em juros; e montagem de 
algumas posições compradas em dólar frente ao real 
— foram cruciais para que o desempenho dos nossos 
investimentos nos últimos meses do ano ganhasse 
destaque no período.

Os números comprovam: encerramos 2021 ultra-
passando a barreira dos nove dígitos em patrimônio 

consolidado, somando R$ 1,01 bilhão — R$ 27 mi-
lhões a mais do que o obtido em 2020, sendo aproxi-
madamente R$ 21,2 milhões do Plano SEBRAEPREV 
e R$ 5,8 milhões do Plano Valor Previdência. Só o 
Plano Valor Previdência apresentou crescimento pa-
trimonial superior a 27,25%, ultrapassando a marca 
dos R$ 28 milhões em recursos. Além disso, quan-
do comparados com produtos de previdência com-
plementar oferecidos por instituições abertas, ob-
servamos que os resultados dos investimentos dos 
nossos planos no ano foram superiores. Na média, 
todos os fundos de previdência aberta oferecidos 
por bancos e seguradoras encerraram 2021 com 
rentabilidade negativa de -0,80%, enquanto todos os 
nossos perfis de investimentos tiveram rentabilidade 
bruta positiva, inclusive bem acima dos acumulados 
pelos principais índices de mercado, que também ti-
veram retornos negativos.

Em paralelo, sabendo que a conexão digital se tornou 
ainda mais necessária e indispensável nos últimos 
tempos, continuamos a investir na presença do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA no mundo digital — algo que já 
vínhamos apostando antes da pandemia. Nesse sen-
tido, criamos o Centro SEBRAEPREV de Convenções 
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Virtuais, realizamos a 4ª Feira da Previdência em for-
mato totalmente on-line, reformulamos o Sebraepre-
vCast, mantivemos atualização constante das nos-
sas redes sociais com conteúdo útil e de qualidade 
e lançamos a Revista Horizonte — uma publicação 
100% digital com análises dos nossos planos e in-
vestimentos, educação financeira e outros temas.

E se a nossa missão é contribuir para a qualidade de 
vida dos nossos participantes, foi preciso adequar os 
produtos e serviços ao período de crise. Por isso, em 
2021 também facilitamos a concessão de emprésti-
mos, reduzindo as taxas e ampliando a carência para 
o pagamento das parcelas — atentos, ainda, ao equi-
líbrio entre a educação financeira dos participantes e 
as taxas de retorno adequadas às metas de rentabi-
lidade estabelecidas, afinal os empréstimos também 
fazem parte da nossa carteira de investimentos.

Mas nada foi tão representativo para este nosso 
exercício quanto a ampliação do Plano Valor Previ-
dência, em função da chegada do OPBBPrev, sua 
instituidora e seus participantes. Mesmo em um ce-
nário desafiador, tivemos a oportunidade de expandir 
não somente a oferta de previdência complementar 
fechada para mais brasileiros, mas também a nos-
sas fronteiras e atuação no segmento.

Com satisfação e sabendo da enorme responsa-
bilidade que é lidar com a vida de quase 10 mil 
famílias, agradecemos a todos que acreditam em 
nossa experiência, dedicação e trabalho — princi-
palmente aos membros dos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal, Patrocinadores, Instituidores e Ges-
tores Previdenciários sem os quais não seríamos 
capazes de executar uma gestão tão assertiva e 
exitosa na preservação da segurança do patrimô-
nio de todos os nossos participantes.

Até um próximo encontro,

Edjair de Siqueira Alves
Diretor-Presidente

Victor Hohl
Diretor de Administração e Investimentos

Nilton Cesar da Silva
Diretor de Seguridade
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CONFIANÇA CONTRA A INSEGURANÇA

Mensagem 
do Conselho 
Deliberativo

Prezado(a) leitor(a),

Desde o início da nossa história, temos o com-
promisso primordial de proporcionar mais quali-
dade de vida aos nossos participantes. Por isso, 
estamos sempre nos adaptando às novidades e 
buscando expandir nossos horizontes. Um cla-
ro exemplo é o fato de que, quando o SEBRAE 
PREVIDÊNCIA nasceu, há 18 anos, oferecíamos 
somente o Plano SEBRAEPREV aos empregados 
do Sistema Sebrae, mas hoje também administra-
mos o Plano Valor Previdência para os seus fami-
liares e mais uma gama de diversos públicos. Um 
plano que vem crescendo a cada ano e, em 2021, 
foi ampliado com a instituição do OPBBPrev, em 
virtude da parceria com a Ordem dos Pastores 
Batistas do Brasil - OPBB.

Mas ao falar de 2021, além de celebrarmos essa 
expansão, também nos lembramos da pior crise 
dos últimos tempos, provocada pela pandemia 
da Covid-19 — um panorama desafiador no que 

tange os investimentos. Novamente, com o Con-
selho Deliberativo atuando em harmonia com a 
Diretoria Executiva para a adoção das diretrizes 
necessárias para mitigar os impactos negativos 
no retorno das aplicações. Um trabalho em con-
junto, que vem funcionando há anos, e fez com 
que não apenas conseguíssemos atenuar os efei-
tos da crise, mas também conquistássemos óti-
mos resultados.

Atingir o primeiro bilhão em patrimônio, quase 
na virada para 2022, foi o principal destaque do 
Instituto no último exercício, mas não o único: re-
gistramos crescimento de 27,25% no Plano Valor 
Previdência. Por tudo isso, agradecemos aos par-
ticipantes, patrocinadores, instituidores e aos as-
sistidos, pela crescente confiança em nosso tra-
balho, mesmo em um cenário de incertezas que 
ainda continua presente no panorama mundial.

Evandro Nascimento
Presidente do Conselho Deliberativo
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CRESCIMENTO ORGÂNICO
E SUSTENTÁVEL

Mensagem do 
Conselho Fiscal

Prezado(a) leitor(a),

Atentos ao cumprimento das decisões tomadas pelo 
Conselho Deliberativo em apoio às inciativas da Di-
retoria Executiva, em 2021 fiscalizamos, principal-
mente, a aplicação dos recursos de acordo com as 
diretrizes estabelecidas na política de investimentos 
— visto que o Instituto buscou novas alternativas 
para mitigar os impactos da crise econômica que in-
cluíram o aumento dos limites para investimentos no 
exterior e o estímulo à carteira de empréstimos.

Com firmeza e determinação, continuaremos atuan-
do em busca do crescimento orgânico e sustentá-
vel do SEBRAE PREVIDÊNCIA, permitindo cada vez 
mais ao Instituto a sua expansão, mesmo diante de 
contextos delicados da economia. E agradecemos 
pelo apoio às nossas atividades com a certeza de 
que, juntos, conquistaremos ainda mais espaço no 
segmento de previdência complementar, ofertando 
novos produtos que colaborem na formação de um 
país com mais saúde financeira e visão de futuro.

André Dantas
Presidente do Conselho Fiscal
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UMA CONQUISTA QUE PRECISA SER CELEBRADA

Palavra do 
Patrocinador

O SEBRAE PREVIDÊNCIA é patrimônio que precisa 
ser, continuamente, celebrado. E agora muito mais. 
A instituição alcançou o primeiro bilhão, resultado da 
confiança depositada por participantes, patrocina-
dores e instituidores. A consolidação da atuação do 
Instituto nos últimos anos reflete o resultado de uma 
gestão que merece todo o reconhecimento, pois atua 
de forma atenta aos riscos e oportunidades.

Mesmo em situações de extrema pressão, como a 
que estamos vivendo, desde 2020 — quando teve iní-
cio a pandemia da Covid-19 —, os resultados mos-
tram as decisões firmes e certas, avaliando cenários 
e definindo os melhores caminhos. O número de 
participantes, em 2021, é outro ponto que precisa ser 
reconhecido: já são 7.793 aderentes ao Plano SEBRA-
EPREV e 1.910 no Plano Valor Previdência. Parabéns 
a equipe, parabéns SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Carlos Meles
Presidente do Sebrae



10

Relatório Anual de Informações 2021

Destaques
do Ano

• Conselho Deliberativo aprova revisão do Códi-
go de Princípios Éticos e de Condutas.

• Planos do SEBRAE PREVIDÊNCIA registram 
participantes fora do Brasil.

• Sustentabilidade: no Dia Mundial da Água, Ins-
tituto reforça preocupação com a preservação 

desse recurso.

• Começa a revisão do Estatuto do SEBRAE PRE-
VIDÊNCIA, para o fortalecimento sustentável da 
estrutura de governança do Instituto como uma 

Entidade Multiplanos a médio e longo prazo.

MARÇO
• Alterações propostas ao Regulamento do Pla-
no SEBRAEPREV e na revisão do Estatuto são 
aprovadas pela Previc.

• Instituto é convidado a participar de programa 
de saúde financeira do Ministério da Economia.

• Centro SEBRAEPREV de Convenções Virtu-
ais é lançado com série de eventos gratuitos e 
100% on-line.

ABRIL

•  Resultados de 2020 superam metas da Política 
de Investimentos e de indicadores de mercado.

• Taxa de Administração é reduzida de 0,85% 
para 0,80% ao ano.

• Nova área restrita aos participantes do Plano 
Valor Previdência é lançada no Portal.

• Perfil no Instagram muda de @oquintodiautil para 
@financas_check, sem alterações no conteúdo.

JANEIRO
• Instituto completa 17 anos.

• Campanha do Dia do Participante estimula 
uso do cashback Prev.4U entre os participan-
tes do Plano SEBRAEPREV.

• Previc aprova convênio de adesão entre a 
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – OPBB 
e o SEBRAE PREVIDÊNCIA.

FEVEREIRO

• Sustentabilidade: Dia Mundial de Combate à 
Homofobia é lembrado pelo Instituto.

• Conselho Deliberativo reduz taxa de empréstimo 
da modalidade pós-fixada, de 0,72523% a.m + 

IPCA para 0.65% a.m. + IPCA, e aumenta o limite 
de concessão para a modalidade pré-fixada, de 

70% para 75% do saldo de reserva do participante.

• Novo Plano de Custeio do Plano SEBRAEPREV 
é aprovado pelo Conselho Deliberativo.

MAIO
• Sustentabilidade: Instituto apoia a campanha 
Junho Vermelho com o objetivo de incentivar a 
doação de sangue.

• Cotas do Plano SEBRAEPREV têm ganhos de 
até 500% do CDI em 12 meses.

• Alterações no Regulamento do Plano 
SEBRAEPREV são divulgadas aos 
participantes. [Saiba mais aqui]

JUNHO

https://www.sebraeprevidencia.com.br/noticias-sebrae-previdencia/3438/Comunicado-aos-Participantes-do-Plano-SEBRAEPREV:-altera%C3%A7%C3%B5es-do-Regulamento
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• Todos os perfis de investimentos apresentam 
rentabilidade bruta acima do CDI ao final do 

primeiro semestre do ano.

• Sebrae Previdência adere ao Código de Autor-
regulação em Governança de Investimentos.

• Lançamento da 1ª edição 
da Revista Horizonte:  

www.revistahorizonte.com.

JULHO
• Instituto realiza a primeira reunião em forma-
to híbrido para tratar da retomada das ativida-
des presenciais na sede.

• Confederação Nacional de Notários e Re-
gistradores e SEBRAE PREVIDÊNCIA iniciam 
conversa sobre futura parceria.

• Conselho Deliberativo aprova Manual de Ope-
racionalização de Perfis de Investimentos.

• Começam as primeiras Campanhas de Alte-
ração de Percentual de Contribuição e Prazo 
de Recebimento do Benefício, e de Recadas-
tramento de Assistidos para participantes do 
Plano Valor Previdência.  

AGOSTO

• Sustentabilidade: Instituto apoia a campanha 
Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

• Instituto participa da XXXIV Conferência 
Interamericana de Contabilidade e da XVIII 

Convenção de Contabilidade do Rio Grande do 
Sul e apresenta o Plano FenaconPrev, que faz 

parte do Valor Previdência.

• Plano Valor Previdência cresce ainda mais 
com o lançamento do OPBBPrev e aberta 

para novas adesões. 

SETEMBRO
• Sustentabilidade: Instituto apoia a campanha 
Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama.

• 4ª Feira da Previdência é realizada em forma-
to 100% on-line, com mais de 1.000 inscritos 
e participação de nomes consagrados como 
Thiago Nigro, Gui Rangel, Fernanda Tochetto, 
José Roberto Ferreira e Daniela Augusta.

• Taxas de juros de empréstimos são mantidas, 
apesar da 10ª elevação de juros bancários.

• Instituto participa da Feira do Empreendedor, 
maior evento de empreendimento do mundo, 
promovido pelo Sebrae.

OUTUBRO

• SEBRAE PREVIDÊNCIA participa de mais 
uma edição da Semana Nacional de Educação 

Financeira - ENEF.

• Episódios do SebraeprevCast passam a ser 
disponibilizados como videocasts no YouTube.

• Instituto retorna às atividades presenciais 
com quadro completo de colaboradores.

NOVEMBRO
• Sustentabilidade: Instituto apoia a campanha 
Dezembro Vermelho, de prevenção ao HIV e com-
bate ao preconceito com portadores do vírus.

• Sustentabilidade: Instituto realiza a campanha 
Cooperação que Nutre e arrecada cestas bási-
cas para mais de 60 famílias, totalizando mais 
de 700 kg de alimentos.

• Conselho Deliberativo aprova Política de Inves-
timentos para 2022.

• SEBRAE PREVIDÊNCIA atinge seu primeiro bi-
lhão em patrimônio.

DEZEMBRO

11
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PERRFIL
"SENTINDO O MEU CAMINHO EM MEIO À ESCURIDÃO
GUIADO PELA BATIDA DE UM CORAÇÃO
NÃO SEI DIZER ONDE A JORNADA VAI ACABAR
MAS SEI ONDE COMEÇAR." AVICII
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• Possui 18 anos de história complementando os bene-
fícios concedidos pela previdência social a um universo 
de quase 10 mil famílias.

• Administra 2 planos de benefícios previdenciários: 
SEBRAEPREV (desde 2004) e Valor Previdência – 
que engloba os Planos Família, FenaconPrev (ambos 
desde 2019), CoreconPrev (desde 2020) e OPBBPrev 
(a partir de 2021).

• Tem como Patrocinadores do Plano SEBRAEPREV as 
unidades que compõem o Sistema SEBRAE, a ABASE 
- Associação Brasileira dos SEBRAEs Estaduais e o pró-
prio SEBRAE PREVIDÊNCIA.

• Tem como Instituidoras do Plano Valor Previdência a 
FENASEBRAE - Federação Nacional das Associações 
do Sebrae (Família), o IFEN - Instituto Fenacon (Fena-
conPrev), o Corecon-DF - Conselho Regional de Econo-
mia do Distrito Federal (CoreconPrev) e a OPBB - Or-
dem dos Pastores Batistas do Brasil (OPBBPrev).

• Possui como principais atributos juntos aos par-
ticipantes termos como segurança, tranquilidade, 
futuro e investimento.

BREVE APRESENTAÇÃO

O Instituto

Contribuir para a melhor qualidade de vida 
dos participantes, oferecendo produtos e 
serviços previdenciários adequados às suas 
necessidades e de elevado padrão de exce-
lência, com atuação transparente e social-
mente responsável, alinhada às expectativas 
de seus patrocinadores e instituidores.

  Princípios Éticos

  Comprometidos

 Transparência

 Responsabilidade

 Confidencialidade

 Empreendedores

 Discrição

 Parceiros

 Equidade

 Positivos

Ser referência no mercado de previdência 
complementar primando pela excelência 
de resultados na gestão de produtos previ-
denciários para Participantes, Patrocinado-
res e Instituidores.

Missão

Valores

Jeito de Ser

Visão
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Conselho Deliberativo

Responsável pela deliberação e orientação superior, 
ao qual incumbe fixar as diretrizes e políticas do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA por meio de decisões colegia-
das. É composto por oito membros titulares e seus 
respectivos suplentes.

Conselho Fiscal

Responsável pela fiscalização da gestão do Institu-
to, composto por quatro membros efetivos e seus 
respectivos suplentes – onde dois eleitos pelos par-
ticipantes e dois escolhidos pelas patrocinadoras – 
dentre os Participantes dos planos de benefícios.

Diretoria Executiva

Responsável pela administração geral da Entidade, 
cabendo-lhe cumprir as deliberações do Conselho 
Deliberativo. É composta por três membros.

CAPACITAÇÃO, 
CERTIFICAÇÃO E 
HABILITAÇÃO DE 
DIRIGENTES

O SEBRAE PREVIDÊNCIA estimula a participação de 
gestores e colaboradores em eventos e treinamentos 
diversos ligados aos fundos de pensão e oferecidos 
por instituições relacionadas ao segmento — como a 
UniAbrapp, o Instituto Brasileiro de Governança Cor-
porativa, a Associação Nacional dos Contabilistas de 
Entidades de Previdência e outras.

Em 2021, representantes do Instituto estiveram pre-
sentes nos seguintes cursos e seminários: 

• Gestão da Carteira de Empréstimos aos 
Participantes de EFPC

• LGPD e sua aplicação nas relações trabalhistas 

• Desenvolvimento de Analista em 

Administração de Pessoal 

• Governança Corporativa em tempos de mudança 

• Trilha Jurídica II LGPD 

• Procedimentos e Controles na elaboração das 
Demonstrações Contábeis 

• Política e Perfil de Investimentos 

• Governança nas EFPCs em tempos de Covid-19 

• Plano Família: conheça técnicas 
de marketing e vendas 

• Desvendando a E-Financeira e os dados fiscais 
do contribuinte 

• Princípios e Práticas Atuariais na Gestão de Benefício 

• Transformação Digital 

Além disso, de acordo com a Resolução CNPC nº 
39, de 30 de março de 2021, é exigido dos fundos 
de pensão a certificação 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 profissionais em to-
das as suas esferas, além de cumprir as exigências 
legais, o SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2020 com 
todos os seus Diretores, além de 13 (treze) dos seus 
16 (dezesseis) Conselheiros Deliberativos e 7 (sete) 
dos seus 8 (oito) Conselheiros Fiscais, certificados 
pelo ICSS - Instituto de Certificação dos Profissio-
nais de Seguridade Social.

A mesma Resolução que recomenda a Certificação 
dos dirigentes das entidades fechadas de previdên-
cia complementar, já citada acima, também exige 
que os membros da Diretoria Executiva sejam ha-
bilitados por aquela Superintendência. No SEBRAE 
PREVIDÊNCIA, os diretores tiveram sua habilitação 
renovada por mais 3 anos. Como o Instituto não se 
encaixa nas Entidades Sistematicamente Importan-
tes - ESI, não há obrigatoriedade de habilitação dos 
Conselheiros. Mesmo assim, o SEBRAE PREVIDÊN-
CIA tem todos os seus Conselheiros cadastrados na 
PREVIC, com documentação e atualização de dados 
cadastrais em dia.

ORGÃOS ESTATUTÁRIOS
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Anualmente, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP divul-
ga um “ranking” com base no volume da carteira de investimentos administrada pelas Entidades associadas. 
Com o fim do exercício de 2021, o Instituto manteve a 116ª posição, originalmente conquistada em 2020.

POSIÇÃO NO RANKING DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR FECHADA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

165a 156a
150a

138a
133a

130a
128a

125a 125a

116a

117a
122a

116a 116a

O SEBRAE PREVIDÊNCIA administra dois planos de 
benefícios com características distintas: um patroci-
nado e outro instituído.

O Plano SEBRAEPREV é do tipo Contribuição Defi-
nida (CD), o que significa que o Participante define 
o valor das contribuições mensais para o plano, que 
será acompanhado por contribuição de mesmo va-
lor (até determinado limite) feita pelo Patrocinador. 
Os valores das contribuições são depositados em 
conta individual, aberta em nome do participante jun-
to ao SEBRAE PREVIDÊNCIA. O saldo da conta acu-
mulado em nome do Participante é composto pelas 
contribuições pessoais, do Patrocinador e a rentabili-
dade auferida na aplicação desses recursos.

O Plano Valor Previdência também é do tipo Con-
tribuição Definida (CD), porém é um plano de bene-
fícios instituído. Os valores das contribuições são 

depositados em conta individual, aberta em nome 
do participante junto ao SEBRAE PREVIDÊNCIA. O 
saldo da conta acumulado em nome do Participante 
é composto pelas contribuições pessoais e a rentabi-
lidade auferida na aplicação desses recursos.

PATRIMÔNIO

Evolução do Patrimônio

O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou o exercício de 
2021 com patrimônio superior a R$ 1 bilhão de 
reais, com crescimento de 5,02% sobre o volume 
administrado em 2020. Deste total, mais de R$ 28 
milhões é referente somente ao Plano Valor Previ-
dência, que apresentou crescimento de 27,25% no 
período.

Resumo Executivo
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 Valores em R$ milhões

Consolidado

 Valores em R$ milhões

Plano SEBRAEPREV

303
370

566
673

767

5

47
399

2011

837
895

94
987

9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Valores em R$ milhões

Plano Valor Previdência

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

22

28

15

2020 2021

2011

303

370
399

479
566

673
767

837
910

967

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.106



17www.sebraeprevidencia.com.br
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Em 2021, foram realizadas 17 portabilidades 
para o Plano Valor Previdência, que somaram R$ 
5.909.340,41. Mesmo em um cenário desafiador 
para os investimentos — principalmente devido à de-
sestabilização dos preços dos ativos, ocasionando 
uma maior procura por investimentos de renda fixa 
—, as portabilidades recebidas no ano foram reflexo 
da imagem construída pelo Instituto ao longo de sua 
história, o que resultou em indicações de participan-
tes e de novas adesões.

Rentabilidade Bruta dos 
Investimentos

No Plano SEBRAEPREV, os Perfis de Investimentos 
apresentam desempenho bastante consistente ao 
longo dos anos, com performances superiores aos 
dos principais índices de referência do mercado fi-
nanceiro (Ibovespa, CDI, IPCA e Poupança).

A seguir, é possível observar a formação de reserva de um participante do Plano SEBRAEPREV, desde o início 
da operação do referido Plano. Nota-se que somente 30% dela é fruto das contribuições, enquanto o restante 
é composto pela contrapartida da patrocinadora e pela rentabilidade das aplicações — que, no período, repre-
sentam 70% de toda a reserva previdenciária.

Histórico de Rentabilidade
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 Composição da Reserva Previdenciária  Salário Médio no Período: R$10.711,00

 Acumulado: R$490 MIL  Inscrição 03/2005

RENDIMENTO
R$ 192 MIL

PARTICIPANTE
R$ 149 MIL

PATROCINADOR
R$ 149 MIL

2011 2012 2013 2014

Total Ativos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

9.3987.7957.8957.8148.0137.6307.1076.408

85

6.323
103

7.004
113

7.517

113

7.517

Assistidos

130

7.883

151

7.663

204

7.691

250

7.545

9.398

305

9.082

9.491

363

9.128

9.703

395

9.308

PARTICIPANTES

O SEBRAE PREVIDÊNCIA encerrou 2021 com um total de 9.703 Participantes,  
sendo 7.793 do Plano SEBRAEPREV e 1.910 do Plano Valor Previdência.

40%

30%

30%

Evolução do Número de Participantes
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 Plano SEBRAEPREV

 Plano Valor Previdência

2.675
6.325

Ativos

3.650

220
368

Em benefício

148

353
753

Em BPD

400

5
8

Falecido - Processo em Análise

3

130
307

Autopatrocinado

177

16
32

Cancelado

16

6.325

368

753

307

32

801
1.769

Ativos

968

15
27

Em benefício

12

50
114

Cancelado

64

Segmentação 
por Plano, Situação 
e Gênero

Total
7.793

Total
1.910 
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 Plano SEBRAEPREV

 Plano Valor Previdência

Segmentação por Benefício 
de Prestação Continuada

 Aposentadoria Normal

 Aposentadoria por Invalidez

 Aposentadoria Antecipada

 Pensão por Morte

 Aposentadoria Programada

27

100%

56%



21www.sebraeprevidencia.com.br

Expandindo Horizontes

GESTÃO DE

INVEESTI
MEENTOS

"ESTA JORNADA É O QUE ME FAZ VIVER." 
LINDOMAR ANTÔNIO GONÇALVES
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Em 2021, a economia mundial precisou reagir e se 
recuperar dos acontecimentos de 2020, principal-
mente por causa da ruptura econômica global que 
foi causada pela pandemia do novo coronavírus. 
Semelhante à uma ressaca advinda de grandes re-
cessões, todo o planeta teve que lidar com situações 
alarmantes, como ruptura de cadeias produtivas e 
elevação de preços — esta última, no Brasil, fomen-
tada por instabilidades de ordem geral e uma das 
piores crises hídricas das últimas décadas.

Por falar em Brasil, o aumento da inflação e os ruídos 
do cenário político nacional provocaram muita instabi-
lidade no mercado ao longo do ano. Crise institucional, 
mudanças de rota na condução da política fiscal e as 
incertezas quanto ao avanço das reformas, geraram 
incertezas nos investidores e ocasionaram a perda de 
valor de compra em diversas classes de ativos.

Os altos e baixos foram comuns em todas as classes 
de ativos. Mesmo quem buscou proteção contra a in-
flação nos títulos públicos indexados ao IPCA preci-
sou controlar as emoções. Por conta da volatilidade 
dos juros ao longo dos meses, esses papéis desva-
lorizaram, em média, 6,55% no ano, como mostra o 
resultado do IMA-B 5+: o índice que acompanha os 
preços dos títulos Tesouro IPCA+ (Notas do Tesouro 
Nacional Série B).

Já o Ibovespa, por exemplo, atingiu uma marca histó-
rica em junho — 130 mil pontos —, porém, encerrou o 
ano com desvalorização de 11,93%, representado por 
104.822 pontos.  No IFIX (Fundos Imobiliários) houve 
uma forte valorização de 8,78% em dezembro, maior 
alta mensal desde o mesmo período de 2019, porém 
insuficiente para reverter as perdas dos meses ante-
riores, encerrando o ano com queda de 2,28%. No CDI 
não foi diferente: quem aplicou em investimentos con-
servadores viu a taxa sair de 2% ao ano e chegar em 
9,25% no último mês — mas, ainda assim, o rendimento 
acumulado do ano ficou abaixo de 4,5%.

Em função de tanta volatilidade, tanto nos mercados 
de Renda Variável quanto de Renda Fixa, os Fundos 
Multimercado — que investem o dinheiro dos cotistas 
em diferentes classes de ativos — tiveram dificuldades 
para entregar rentabilidade e, em muitos casos, isso 
não foi possível, como indica o resultado do IHFA (Ín-
dice de Hedge Funds Anbima - Fundos Multimercado), 
que acompanha a categoria. Na média, eles tiveram ga-
nhos acumulados de apenas 2,04% em 2021.

No caso dos Fundos de Previdência aberta os resulta-
dos não foram diferentes: o rendimento médio do ano 
foi de negativo em 0,80%, como mostra tabela abaixo:

Panorama 
Econômico

Dados Estatísticos da Indústria de Fundos

Rent Vol
Categoria (Anbima) Resultados 2021

Nº de Fundos 86

Previdência Ações Média
Mediana

-14,41
-14,85

21,16
20,76

Nº de Fundos 86
Previdência
Balanceados > 30 Média

Mediana
-5,44
-4,93

9,52
9,68

Nº de Fundos 86

Previdência
Balanceados até 15

Média
Mediana

0,28
0,49

2,63
4,71

Nº de Fundos 86
Previdência
Balanceados 15 a 30 Média

Mediana
-1,48
-1,38

4,83
4,71

Nº de Fundos 86

Previdência Data Alvo Média
Mediana

-1,91
-0,54

5,20
4,70

Nº de Fundos 86

Previdência
Multimercados

Média
Mediana

-0,39
0,52

5,70
4,19

Nº de Fundos 86

Previdência
Renda Fixa

Média
Mediana

2,26
2,99

2,19
0,83

Nº de Fundos 2500

Todas as Categorias
(Anbima)

Média
Mediana

-0,80
0,73

5,79
3,86

*Rentabilidade até dezembro de 2021
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É importante destacar que não é incomum a infla-
ção superar o retorno dos principais investimentos 
tradicionais em momentos de grandes desarran-
jos da política macroeconômica. Com os efeitos 
mais adversos provocados pela pandemia, os ban-
cos centrais do mundo inteiro tiveram que flexibi-
lizar a política monetária para reativar a economia 
em um contexto pós-pandêmico, retornando para 
uma posição de maior equilíbrio agora, visando 
acomodar as expetativas de inflação.
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Diante do exposto, foi desafiador garantir um retorno 
real (acima da inflação) no ano, pois os investimentos 
tradicionais não superaram a inflação, tendo como 
exceções apenas o Bitcoin (moeda digital) e os BDRs 
(certificados de depósito emitidos e negociados no 
Brasil que representam ações de empresas listadas 
em Bolsas de outros países). Vale ressaltar, ainda, que a 
maioria das classes de ativos já tinha se desvalorizado 
em 2020 (Bolsa, Títulos Públicos, Fundos Imobiliários e 
boa parte dos Fundos de Investimentos).

Contudo, o SEBRAE PREVIDÊNCIA conseguiu retorno 
positivo na sua carteira de investimentos, o que contri-
buiu para o crescimento patrimonial, superando a mar-
ca de R$ 1 bilhão — inclusive, o patrimônio do Plano Va-
lor Previdência foi o grande destaque, com crescimento 
de 27,25% (considerando também o fluxo previdencial). 
Mesmo diante das grandes incertezas que rondaram 
os ativos financeiros no ano, o Instituto superou o de-
sempenho dos principais indicadores no fechamento 
do ano: Ibovespa, IFIX, IMAB, IRFM, IFHA, e Média dos 
Fundos de Previdência aberta.

IMPACTO NO INSTITUTO

Índice Descrição Variação Nominal
(%) 2021

Retorno Real
(%) 2021

Ibovespa Bolsa de Valores de São Paulo -11,93 -19,98

IFIX Índice de Fundos Imobiliários -2,28 -11,21

IMAB 5+ Carteira de Títulos Indexados a Inflação -6,55 -15,09

IRFM Índice de Renda Fixa do Mercado -2,47 -11,38

IFHA Índice de Fundos Multimercados 2,04 -7,29

Ouro Metal Precioso 4,43 -5,12

Poupança (nova) Poupança (nova) 2,99 -6,42

CDI Certificado de Depósito Bancário 4,42 -5,12

IPCA Ibge Índice de Inflação Oficial 10,06 0,00%

RETORNO (%)
NO ANO

Conservador SEBRAEPREV

Arrojado SEBRAEPREV

Valor PREVIDÊNCIA

Moderado SEBRAEPREV

 Até 31/12/2021
Obs: O desempenho do Perfil Moderado não considera
o retorno da carteira de Empréstimo

2,41%

2,37%

0,77%

5,15%
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Em janeiro de 2022, o Banco Central divulgou a proje-
ção dos analistas para a inflação (IPCA) do ano, que 
apontou a elevação do índice para 5,15% — acima do 
teto de 3,50% da meta estabelecida pelo Conselho Mo-
netário Nacional. Com relação à Selic, que fechou 2021 
em 9,25% ao ano, a taxa básica de juros da economia 
tem perspectiva de crescimento de mais 2,5%, encer-
rando 2022 em 11,75%. A isso, soma-se a expectativa 
do Ipea, divulgada em novembro de 2021, para o INPC: 
aumento de 3,9% para 4,6%.

Sobre este ambiente econômico de inflação elevada se 
abate um choque adicional, oriundo do conflito em de-

senvolvimento entre Rússia e Ucrânia. Maior produtora 
e exportadora mundial de petróleo, a Rússia é também 
produtora de destaque de diversas outras commodi-
ties metálicas e agrícolas, bem como de fertilizantes. 
A natureza do choque em andamento é, portanto, in-
flacionária. Na atual circunstância, o fato de a pressão 
adicional de custos vir a se concentrar, num primeiro 
momento, em preços de commodities, não deve eximir 
dos Bancos Centrais em todo o mundo de reagirem às 
suas consequências — que precisarão se ajustar para 
esfriar a demanda e limitar o nível da inflação ao longo 
dos próximos anos.

Se confirmadas essas previsões, 2022 seguirá a ten-
dência de um cenário desafiador, tal qual 2021: ano 
que, principalmente no segundo semestre, foi marcado 
por oscilações macroeconômicas — com inflação em 
constante alta e demais fatores citados anteriormente 
que influenciaram no desempenho dos investimentos. 
Os principais desafios do novo exercício estão relacio-
nados ao rearranjo fiscal e reformas estruturais, cujas 
agendas serão de responsabilidade do novo governo 
central que vier a ser formado e que dependerão de tra-
mitação no legislativo.

Com a recente flexibilização do teto de gastos, a credi-
bilidade brasileira foi negativamente impactada, sendo 

um dos maiores riscos caso parte dos recursos sejam 
utilizados com foco eleitoral. Esse panorama exige a 
construção de uma carteira mais conservadora, conse-
quentemente aumentando a exposição nos instrumen-
tos de Renda Fixa, que estarão extremamente atrativos 
no Brasil em 2022.

Diante do cenário, o SEBRAE PREVIDÊNCIA irá reduzir 
a exposição em Renda Variável (Brasil), aproveitando 
eventuais oportunidades para aumento da parcela de 
Investimento no Exterior, limitada legalmente em 10%.  
Será exigida uma postura mais tática dos gestores, 
pois a previsão de grande volatilidade nos mercados 
pode gerar boas oportunidades ao longo do ano.

PERSPECTIVAS PARA 2022
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PERFIS DE 
INVESTIMENTOS

Os recursos do Plano SEBRAEPREV são investidos 
em três modalidades de Perfis de Investimentos de 
livre escolha dos Participantes conforme seus obje-
tivos de vida, expectativas de resultados em curto, 
médio ou longo prazo. Com eles, o SEBRAE PREVI-
DÊNCIA oferece mais flexibilidade e autonomia para 

que os Participantes construam as suas reservas 
para a aposentadoria de forma compatível com as 
suas particularidades e tolerância ao risco.

O Plano Valor Previdência ainda não oferece a pos-
sibilidade de escolha de perfil de investimento por 
estar em uma fase inicial de capitalização. Seus 
recursos são alocados conforme a Política de In-
vestimentos definida para o Perfil Moderado do 
Plano SEBRAEPREV.

Investimentos

Principais Características de Cada Perfil

Perfil I (Conservador) Perfil II (Moderado) Perfil III (Arrojado)

Compulsório para os assistidos e be-
neficiários.

Caso o participante não faça sua esco-
lha, não responda ao questionário de 
avaliação de seu perfil, ou não atualize 
o seu questionário, será automatica-
mente enquadrado neste perfil.

Modelado para participante com as 
seguintes características:

• Sabe que todo o investimento 
implica em risco, mas gostaria 
de estar menos exposto aos ris-
cos que são inerentes às suas 
aplicações, mesmo sabendo 
que isso potencialmente implica 
na possibilidade de obter uma 
rentabilidade mais baixa que 
poderia obter em outros perfis; 

• Planeja se aposentar em cur-
to prazo, nos próximos anos; 

• Nunca fez qualquer espécie de 
aplicação financeira, não tem 
conhecimentos sobre os dife-
rentes produtos de investimento 
ou não se sente seguro em fazer 
outra escolha neste momento; 

• Ao lidar com suas economias 
sempre se utiliza da frase: “me-
lhor um pássaro na mão do que 
dois voando”.

Pode ser escolhido pelos participan-
tes ativos.

Modelado para participante com as 
seguintes características:

• Sabe que todo o investimento 
implica em risco, mas de for-
ma moderada, aceita a ideia de 
que precisa incorrer em riscos 
adicionais, se deseja ter a pos-
sibilidade de retornos um pou-
co maiores; apesar de não ter 
qualquer garantia de que esse 
risco adicional vai efetivamente 
resultar em maior rentabilidade, 
ao menos gostaria de tentar. 

• Planeja se aposentar em curto 
ou médio prazo, aproximada-
mente daqui a 5 ou 10 anos; 

• Já teve contato com aplica-
ções financeiras, com auxílio 
de terceiros, mas não está to-
talmente familiarizado com os 
diferentes produtos de investi-
mento e gostaria de ampliar as 
suas possibilidades de investir; 

• Ao lidar com suas economias 
sempre se utiliza da frase: “de-
vagar se vai ao longe”.

Pode ser escolhido pelos participan-
tes ativos.

Modelado para participante com as 
seguintes características:

• Sabe que todo o investimento 
implica em risco, mas aceita a 
ideia de que precisa incorrer 
em riscos adicionais, se dese-
ja ter a possibilidade de retor-
nos maiores; apesar de não ter 
qualquer garantia de que esse 
risco adicional vai efetivamente 
resultar em maior rentabilidade; 

• Planeja se aposentar em médio 
ou longo prazo, aproximada-
mente daqui a 10 anos ou mais; 

• Já fez aplicações financeiras di-
retamente ou com auxílio de ter-
ceiros, está familiarizado com 
os diferentes produtos de in-
vestimento e gostaria de inves-
tir em ativos mais sofisticados; 

•  Ao lidar com suas economias 
sempre se utiliza da frase: “ris-
co é moeda de troca no merca-
do financeiro”.
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Administração Performance Rentabilidade

 Itaú FICFI MM SebraePrev Conservador 0,15% - 5,17

Sulamerica FICFI MM Sebraeprev Moderado 0,15% 20% do que exceder % CDI 2,9

Itaú FICFI MM SebraePrev Moderado 0,15% - 3,27

Itaú FICFI MM SebraePrev  Arrojado 0,45% 20% do que exceder 120% CDI 0,84

Vinci FI Multimercado Arrojado 0,25% 20% do que exceder 120% CDI 0,49

Carteira de empréstimo 1,00% - 18,6

Perfil Rentabilidade Bruta

CONSERVADOR 5,14%

• Fundo Multimercado - Renda Fixa 5,14%

MODERADO 2,49%

• Fundos Multimercado
• Empréstimos aos Participantes

2,10%
18,60%

ARROJADO 0,81%

•  Fundos Multimercado 0,81%

VALOR PREVIDÊNCIA 2,35%

•  Fundos Multimercado 2,35%

Rentabilidades por Perfil e Segmento de Aplicação

Rentabilidades por Fundo de Investimento 
(com posição em 31/12/2021)

POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS 
2022-2026

A Política de Investimentos é o documento que es-
tabelece as diretrizes para a aplicação dos recur-
sos dos Planos SEBRAEPREV e Valor Previdência. 
É proposta pela Diretoria Executiva e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo do Instituto, com o apoio da 
Comissão de Investimentos.

Ela é definida visando garantir segurança, liqui-
dez e rentabilidade para preservar os benefícios 

dos seus Participantes e Assistidos e é revisada 
anualmente (ou quando necessário), sempre con-
siderando as características e especificidades 
dos planos de benefícios, a legislação pertinente 
e os cenários econômicos. Nela são estabelecidos 
itens como a alocação estratégica, restrições de 
investimentos, operações com derivativos e apre-
çamento de ativos. Merece destaque também a 
avaliação e controle de monitoramento dos diver-
sos riscos aos quais os recursos dos planos de be-
nefícios estão expostos, dentre eles os riscos de 
mercado, de crédito, de liquidez, legal, operacional, 
atuarial e de procedimentos.

Com base nas características dos 3 Perfis de In-



28

Relatório Anual de Informações 2021

vestimentos do Plano SEBRAEPREV, o Instituto 
atualiza a cada ano os correspondentes estudos 
de macroalocação, com base na metodologia de 
Fronteira Eficiente, visando à proposição de dis-
tintas carteiras de investimentos otimizadas, na 
relação risco x retorno esperados, haja vista os an-
seios e expectativas dos participantes. Através da 
identificação de um determinado nível de equilíbrio 
entre o retorno dos investimentos e o grau de risco 
admitido por cada perfil, obteve-se uma gama de 
alternativas de alocação, resultando em:

• Maximização da rentabilidade dos investimentos, 
visando ao menos igualar a taxa de referência do 
plano para o perfil, a dado nível de risco;

• Gerenciar a liquidez necessária para pagamento 
das obrigações atuais e futuras do plano;

• Diversificação dos ativos; e

• Consistente planejamento para aplicação dos re-
cursos garantidores.

Com isso, para a Política de Investimentos de 2022, 

os benchmarks estabelecidos para cada perfil de 
investimento foram os seguintes:

(i) Perfil Conservador = 110% do CDI; 

(ii) Perfil SEBRAEPREV (Moderado) = 118% do CDI; e 

(iii) Perfil Arrojado = 126% do CDI.

Entende-se como benchmark para determinado 
segmento de aplicação o índice que melhor reflete 
a rentabilidade esperada para o curto prazo. Isto 
é, para horizontes mensais ou anuais, conforme 
as características do investimento. Esse índice 
está sujeito às variações momentâneas do mer-
cado. Por outro lado, a meta reflete a expectativa 
de rentabilidade de longo prazo dos investimentos 
realizados em cada um dos segmentos listados a 
seguir — rentabilidade esta que pode apresentar 
menor volatilidade e maior aderência aos objetivos 
do plano.

As tabelas abaixo demonstram a alocação para 
a classe de ativos e os limites estabelecidos na 
atual política:

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO OBJETIVO
LIMITES

INFERIOR SUPERIOR

Renda Fixa 100% 67,23% 25,00% 100,00%

Renda Variável 70% 8,00% 0,00% 20,00%

Estruturado 20% 12,81% 0,00% 15,00%

Imobiliário 20% 1,50% 0,00% 5,00%

Operações com participantes 15% 6,50% 0,00% 15,00%

Exterior 10% 3,96% 0,00% 10,00%

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO OBJETIVO
LIMITES

INFERIOR SUPERIOR

Renda Fixa 100% 90,5% 90,00% 100,00%

Renda Variável 70% 0,00% 0,00% 0,00%

Estruturado 20% 9,50% 0,00% 12,5%

Imobiliário 20% 0,00% 0,00% 0,00%

Operações com participantes 15% 0,00% 0,00% 0,00%

Exterior 10% 0,00% 0,00% 0,00%

 Perfil Conservador
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A alocação dos recursos permanentemente respeita 
os limites fixados na política de investimentos, definida 
anualmente. Para a composição do portfólio, busca-se 
a gradual convergência aos alvos definidos para cada 
segmento e mandato, exceto na superveniência de 
abrutas alterações conjunturais que possam implicar 
riscos adicionais decorrentes de cenários adversos.

A definição dos parâmetros inferiores e superiores 
para cada limite de alocação visa dar flexibilidade 
para a realização de Investimentos Táticos, que nada 
mais são que posicionamentos de curto prazo com 
o propósito de proteger a carteira ou de aproveitar 
oportunidades de mercado.

A flexibilização para realização de Investimentos Tá-
ticos, respeitados os parâmetros inferiores e supe-
riores de cada perfil, é oferecida ao gestor do Fundo 

Exclusivo — que é um tipo de fundo de investimento 
constituído para investidores profissionais — selecio-
nado pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA. Dentre as vanta-
gens da contratação de um fundo exclusivo estão:

a) gestão profissional dos investimentos: feita por um ges-
tor capacitado e uma equipe altamente competente; 

b) diversificação: de ativos, gestores e riscos, sem a 
necessidade de ter uma conta em cada instituição;

c) carteira totalmente personalizada: de acordo 
com as características e objetivos do participante 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

A esquematização a seguir auxilia no entendi-
mento de estrutura de investimentos desenvol-
vida pelo Instituto.

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO OBJETIVO
LIMITES

INFERIOR SUPERIOR

Renda Fixa 100% 60,5% 32,00% 100,00%

Renda Variável 70% 6,5% 0,00% 15,00%

Estruturado 20% 15,00% 0,00% 15,00%

Imobiliário* 20% 2,50% 0,00% 5,00%

Operações com participantes 15% 8,00% 0,00% 15,00%

Exterior 10% 7,5% 0,00% 10,00%

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO OBJETIVO
LIMITES

INFERIOR SUPERIOR

Renda Fixa 100% 56,50% 40,00% 100,00%

Renda Variável 70% 13,50% 0,00% 25,00%

Estruturado 20% 15,00% 0,00% 15,00%

Imobiliário* 20% 5,00% 0,00% 7,50%

Operações com participantes 15% 0,00% 0,00% 0,00%

Exterior 10% 10,00% 0,00% 10,00%

 Perfil SEBRAEPREV (Moderado) e Plano Valor Previdência

 Perfil Arrojado
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Carteira
Construção do portfólio com acesso
à diferentes alternativas de investimentos

A

Gestor do fundo Exclusivo
Gestão dos recursos em fundo e ativos 
conforme definição do Sebrae Previdência

B

Fundo Exclusivo
Investimento no Exterior
Definição do perfil, considerando a 
diversificação das classes de ativos

C

Pré fixados
Fundos passivos ou titulos públicos
Inflação
Fundos passivos ou títulos públicos
Multimercado
Fundos de diferentes estratégias 
selecionados pela equeipe FoF
Renda variável
Fundos de diferentes estratégias 
selecionados pela equipe FoF

F

Renda Variável
Vetor Crescimento | Ibovespa Ativo | 
Dividendos | Long Biased | Small Caps | ET

Investimento Exterior
Off Share | Hedge Cambial

Renda Fixa
Póx fixado | Pré-Fixado | Inflação | Crédito

Multi Mercados

Alocação 
Estratégica

e Tática

Macro | Long e-short | Arbitragem | Juros e 
Moedas | Quantitativo
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Alocação dos Recursos Garantidores em 2021

SEGMENTO DEZ/21 % DEZ/20 %

Disponível 2.159.887,50 0,22% 3.581.417,81 0,38%

Renda Fixa 707.457.284,92 72,34% 671.764.076,84 71,34%

Renda Variável 53.401.362,33 5,46% 88.728.384,94 9,42%

Investimentos 
Estruturados 116.165.794,43 11,88% 109.292.479,33 11,61%

Imobiliário 2.545.878,58 0,26% 4.509.082,74 0,48%

Empréstimos 68.474.482,93 7,00% 57.131.823,46 6,07%

Exterior 27.763.376,46 2,84% 6.690.548,11 0,71%

TOTAL 977.968.067,15 100,00% 941.697.813,23 100,00%

SEGMENTO DEZ/21 % DEZ/20 %

Disponível 498.943,23 1,72% 73.496,44 0,32%

Renda Fixa 22.467.126,30 77,40% 16.372.490,32 71,68%

Renda Variável 1.366.461,08 4,71% 2.824.714,10 12,37%

Investimentos 
Estruturados 3.744.544,20 12,90% 3.297.896,14 14,44%

Imobiliário 51.635,55 0,18% 112.139,25 0,49%

Empréstimos - 0,00% - 0,00%

Exterior 900.444,13 3,10% 160.512,70 0,70%

TOTAL 29.029.154,49 100,00% 22.841.248,95 100,00%

 Plano SEBRAEPREV

 Plano Valor Previdência



32

Relatório Anual de Informações 2021

SEGMENTO DEZ/21 % DEZ/20 %

Disponível 126.785,42 1,73% 96.189,44 3,90%

Renda Fixa 7.211.870,35 98,27% 2.368.192,90 96,10%

Renda Variável - 0,00% - 0,00%

Investimentos 
Estruturados - 0,00% - 0,00%

Imobiliário - 0,00% - 0,00%

Empréstimos - 0,00% - 0,00%

Exterior - 0,00% - 0,00%

TOTAL 7.338.655,77 100,00% 2.464.382,34 100,00%

SEGMENTO DEZ/21 % DEZ/20 %

Disponível 2.785.616,15 0,27% 3.751.103,69 0,39%

Renda Fixa 737.136.281,57 72,67% 690.504.760,06 71,41%

Renda Variável 54.767.823,41 5,40% 91.553.099,04 9,47%

Investimentos 
Estruturados 119.910.338,63 11,82% 112.590.375,47 11,64%

Imobiliário 2.597.514,13 0,26% 4.621.221,99 0,48%

Empréstimos 68.474.482,93 6,75% 57.131.823,46 5,91%

Exterior 28.663.820,59 2,83% 6.851.060,81 0,71%

TOTAL 1.014.335.877,41 100,00% 967.003.444,52 100,00%

 PGA

 Total
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Gestão Terceirizada

DISTRIBUIÇÃO POR GESTÃO

Gestão Própria 68.474.482,93 6,77%

Gestão
Terceirizada 943.075.778,33 93,23%

TOTAL 1.011.550.261,26 100,00%

RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

ITAÚ 657.953.385,71 69,77%

VINCI
PARTNERS 111.007.585,32 11,77%

SUL AMÉRICA 174.114.807,30 18,46%

TOTAL 943.075.778,33 100,00%

ADMINISTRAÇÃO

As despesas administrativas correspondem aos gastos para manutenção da gestão dos Planos SEBRA-
EPREV e Valor Previdência, sendo segregadas em despesas de Administração Previdencial e de Adminis-
tração de Investimentos. Em 2021, o total das despesas administrativas foi de R$ 8.570.930,14.

DESPESAS GASTOS R$

Pessoal e encargos 5.073.693,75

Treinamentos / congressos e seminários 66.049,45

Viagens e estadias 18.419,54

Serviços de terceiros 2.986.479,73

Consultoria atuarial 91.321,13

Consultoria contábil 337.475,66

Consultoria jurídica 268.656,70

Recursos humanos 13.515,00

Tecnologia da informação 1.576.621,04

Gestão/planejamento estratégico 93.361,92

Auditoria -

Outros 605.528,28

Despesas gerais 219.781,32

Material de expediente 4.833,84

Correio e fretes 4.700,65

Comunicação com participantes 13.468,71

Equipamentos - aquisição e manutenção 106.769,54

Infra estrutura 42.732,35

Relacionamento com mercado 47.276,23

Depreciações e amortizações 111.496,75

Tributos 61.915,04

Outras despesas 33.094,56

TOTAL 8.570.930,14
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Custo por Participante

O Custo por Participante ou Despesa Per Capita 
representa um indicador para os gastos admi-
nistrativos por Participante, que permite a rea-
lização de comparações sobre a estrutura de 
custos da Entidade e serve de referência para 
avaliar a competitividade da instituição. Em 
2021, o custo ficou em R$ 883,33.

ANO CUSTO R$

2005 R$ 368,00

2006 R$ 468,00

2007 R$ 574,00

2008 R$ 611,00

2009 R$ 598,00

2010 R$ 727,00

2011 R$ 865,00

2012 R$ 648,00

2013 R$ 635,00

2014 R$ 658,00

2015 R$ 650,00

2016 R$ 715,00

2017 R$ 812,00

2018 R$ 920,00

2019 R$ 826,21

2020 R$ 873,54

2021 R$ 883,33 

Taxa de 
Carregamento

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

2011

2010

2009

2008

2007

2006 10%

10%

10%

10%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

1,8%

1,2%

1,5%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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Taxa de Administração

A Taxa de Administração permaneceu estável em 0,8% desde 2013. Porém, em 2019, foi ajustada para 0,9% 
por conta da extinção da Taxa de Carregamento e outros fatores. O índice foi reduzido para 0,85% em 2020 e 
sofreu nova redução, para 0,8%, a partir de janeiro de 2021, e deverá permanecer dessa maneira para 2022.

201120102006 até 2009

0%

1,13%

1,35%
1,2%

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
0,9% 0,85% 0,8% 0,8%0,8%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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GOOVER
NANÇA

"A FELICIDADE QUE TANTO ALMEJAMOS SE 
ENCONTRA NA JORNADA. SIGA COM SABEDORIA A 
JORNADA QUE LHES FOI CONFERIDA." RITA PADOIN
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Governança 
Corporativa
O que se conhece como governança corporativa 
pode ser traduzido na adoção de códigos de relacio-
namento e práticas de gestão e prestação de contas, 
com o objetivo principal de oferecer mais transparên-
cia aos participantes, acionistas, cotistas ou outros 
detentores de direitos em organizações que lidam 
com investimentos. Por isso, o SEBRAE PREVIDÊN-
CIA oferece acesso a um conjunto de documentos 
em seu Portal para que os participantes e demais 
públicos estratégicos do Instituto conheçam em de-
talhes as diretrizes de sua gestão. São eles:

• Estatuto

• Código de Ética

• Planejamento Estratégico

• Regulamento do Plano SEBRAEPREV

• Regulamento do Plano Valor Previdência (Famí-
lia, FenaconPrev, CoreconPrev e OPBBPrev)

• Extrato de Atas

• Cartilha de Sustentabilidade

• Coletânea de Normas

• Demonstrações Atuariais

• Manual de Compliance

• Manual de Crise e Imagem

• Manual de Gestão da Ouvidoria

• Manual de Gestão da Secretaria

• Manual de Gestão de Pessoas

• Manual de Governança Corporativa

• Manual de Procedimentos do Trabalho à Distância

• Manual de Procedimento Operacional Padrão

• Manual de Sustentabilidade

• Pesquisas de Satisfação

• Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
e Comunicação

• Política de Privacidade e Uso do Site

• 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

• Política de Trabalho à Distância

• 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 gestão dos processos, gestão de riscos e Compliance, gestão de pessoas, tecnologia da 
informação, comunicação e fundamentada no planejamento estratégico.

INSTRUMENTOS DE 
GOVERNANÇA

São compostos por diversos Manuais, Políticas e Nor-
mas Internas (NI). Em 2021, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 

revisou alguns deles para adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD e ao fluxo de dados. Des-
tacaram-se as alterações nos seguintes documentos: 

• NI03 – Comunicação Institucional
• NI04 – Gestão de Documentos
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ASSEMBLEIA GERAL

As Patrocinadoras e os Instituidores com convênio de adesão firmado com o SEBRAE PREVIDÊNCIA reúnem-
-se em Assembleia Geral, competindo-lhes eleger metade dos membros do Conselho Deliberativo e metade 
dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.

Anualmente é apresentada à Assembleia Geral, composta por Patrocinadoras e Instituidores, a Prestação de Contas 
do exercício anterior e, eventualmente, as alterações nos Regulamentos dos Planos e no Estatuto da Entidade.

MATRIZ DE MAPEAMENTO
DO PÚBLICO DO INSTITUTO

 Alta Interferência  Média Interferência  Baixa Interferência

• NI06 – Gestão de Pessoas
• NI07 – Gestão de Terceirização e Contratos
• NI10 – Relacionamento com o Participante
• NI11 – Relatório de Controles Internos
• NI13 – Ouvidoria
• NI15 – Gerenciamento de Incidentes de Tecnologia
• NI17 – Proteção de Dados
• NI18 – Classificação da Informação
• Manual de Procedimentos – Arrecadação
• Manual de Procedimentos – Gestão Atuarial

• Manual de Procedimentos – Benefícios
• Manual de Procedimentos – Cadastro
• Manual de Procedimentos – Tecnologia
• Manual de Procedimentos – Institutos
• Manual de Procedimentos – Incidentes
• Manual de Procedimentos – Controle de acesso
• Manual de Procedimentos – Ouvidoria
• Manual de Procedimentos – Relacionamento
• Manual de Procedimentos – Riscos e controles internos
• Manual de Procedimentos – Recursos humanos
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INDICADORES DE 
MELHORES PRÁTICAS

O SEBRAE PREVIDÊNCIA segue as orientações do Guia 
de Melhores Práticas em Fundos de Pensão elaborado 
pela Superintendência de Previdência Complementar - 
Previc. De acordo com a autoavaliação do Instituto, o 
Índice Geral de Aderência ao Guia em 2021 foi de 100%. 

AVALIAÇÃO DE 
RISCOS E CONTROLES 
INTERNOS

Desenvolvido por consultoria especializada, semestral-
mente é realizado um Ciclo de Avaliação de Riscos e 
Controles Internos, com o objetivo de mensurar as in-
certezas futuras em termos de probabilidade e impac-
to, em relação aos objetivos planejados. Além de fazer 
parte das boas práticas de mercado, a formalização 
desses controles é uma exigência da Resolução CGPC 
nº 13 de 01/10/2004. 

Entre as avaliações realizadas no 1º e 2º semestres, 
não houve novidades expressivas, com exceção da 
matriz de riscos da área de Protocolo — que apresentou 
maior variação por conta implementação do sistema 
que possibilitou aos participantes a assinatura digital 
dos documentos, reduzindo o fluxo de correspondên-
cias físicas encaminhadas ao SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Os Ciclos de 2021 identificaram 14 riscos classificados 
como Medianos, sendo que 36% deles referem-se à 
Tecnologia da Informação e 43% à LGPD. Os projetos 
relativos ao aprimoramento destes riscos já estão em 
desenvolvimento pelas áreas responsáveis. Entretan-
to, cabe ressaltar que a resolução de grande parte dos 
controles internos destes 14 riscos reside na implemen-
tação de soluções tecnológicas que estão em curso.

Ao fim do exercício, a média do Risco Residual do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA foi de 2,97 — de acordo, portanto, 
com a meta de manter o índice abaixo de 5, conforme 
define o Planejamento Estratégico vigente.

TRABALHO À 
DISTÂNCIA

Com a situação do isolamento social decorrente da 
pandemia da Covid-19 iniciada em 2020, as diretrizes do 
Plano de Gestão de Continuidade de Negócios - PGCN 
foram colocadas em prática, em função da necessi-
dade de trabalho à distância, até novembro de 2021 — 
quando foram retomadas as atividades presenciais na 
sede do Instituto,  já considerando a implementação da 
Política de Trabalho à Distância.

LGPD

Em 2021, o Instituto finalizou o processo de adequação 
à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD com a exe-
cução do primeiro ciclo do Sistema de Gestão de Priva-
cidade de Dados – SGPD, que foi auditado e aprovado 
sem ressalvas, e o treinamento e a conscientização de 
toda a equipe a respeito do tema. Também houve a 
aquisição e a implantação de um sistema de controle 
de riscos específicos para a LGPD, com o objetivo de 
acompanhar os fluxos que tratam dados pessoais.
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PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO  
2019-2022

Importante instrumento para a gestão de negócios e 
pessoas, o Planejamento Estratégico 2019-2022, expli-
citado no Mapa Estratégico abaixo, orienta a atuação 
da Diretoria Executiva e dos colaboradores do Instituto.

Desde 2019, os esforços do SEBRAE PREVIDÊNCIA es-
tão concentrados no item 4 do referido Mapa Estratégi-
co — Foco no Mercado —, sem deixar de lado a atuação 

nas demais diretrizes. O Instituto entende, portanto, que 
o caminho para que a Entidade seja sustentável ao lon-
go das próximas décadas envolve a ampliação da sua 
participação no mercado de previdência complemen-
tar e a adequação dos seus recursos humanos, mate-
riais e tecnológicos às necessidades desse segmento, 
o que já está sendo feito desde a implantação do Plano 
Valor Previdência.

Nesse sentido, em 2021, a Entidade contratou uma 
consultoria especializada para implementar ações 
de marketing digital e estabelecer novas estratégias 
comerciais, além de manter sua atuação dentro de 
diretrizes sustentáveis.
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Comunicação

Atuando interna e externamente para promover a 
interação entre dirigentes, gerentes e empregados, 
bem como o acompanhamento da gestão do Insti-
tuto e dos planos de benefícios administrados, a área 
de comunicação é um importante instrumento insti-
tucional do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Suas principais 
atividades envolvem, dentre outros, a veiculação de 
matérias e informativos em geral, a produção de ví-
deos e podcasts, o disparo de e-mails marketing e 
boletins eletrônicos, a produção de clipping e outras 
atividades para o público interno, a elaboração de 
campanhas institucionais e culturais, além de atua-
lização das redes sociais e apoio à comercialização.

Ciente da evolução da tecnologia e da mudança nos 
hábitos da sociedade provocada pelo uso das mídias 
digitais nos últimos anos, a Comunicação do Institu-
to deixou de ser vertical (um para todos) e tornou-se 
horizontal (todos para todos). Dessa forma, a área 
passou a considerar as características de diferentes 
plataformas para produzir conteúdos que levam em 
conta aquilo que os públicos do SEBRAE PREVIDÊN-
CIA decidem sobre o que consumir e como consu-
mir, resultando em entregas com mais qualidade e 
elevando o grau de satisfação dos participantes.

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pela Comuni-
cação ao longo de 2021 contou com a participação 
direta de 2 colaboradores e 1 estagiário nas áreas de 
criação / design, webdesign, conteúdo, marketing di-
gital / tráfego, desenvolvimento web e de sistemas, 
edição de vídeos e atendimento, além do apoio de 
uma consultoria em marketing e comunicação, re-
presentada pela agência Plus Interativa.
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PRINCIPAIS AÇÕES

Feira da Previdência

Evento anual de fomento da cultura financeira e 
previdenciária, que tem como objetivo compartilhar 
conhecimentos, tornando o universo da previdência, 
finanças e saúde mais amplo e acessível aos empre-
gados das Patrocinadoras e Instituidores, também, 
ao público em geral.

Em 2021, sua 4ª edição foi realizada em formato to-
talmente on-line, mantendo-se a gratuidade das ins-
crições. Foram mais de 1.000 inscritos e 8 horas de 
conteúdo, que abordaram: a conjuntura do mercado 

e quais são os pontos essenciais para que a econo-
mia em todo o mundo saia da fase de crise e volte a 
crescer; a Inteligência Artificial e como precisamos 
nos diferenciar cada vez mais pelos traços humanos 
para continuar úteis em um futuro que pode ser do-
minado por máquinas; o tempo e como ele é a nossa 
maior riqueza; as 4 etapas pelas quais precisamos 
percorrer para revolucionar o processo de vendas 
e encantar clientes; e, por fim, o destrave do ser de 
cada participante, para revolucionar os projetos pes-
soais e a carreira através do autoconhecimento. 

Além de tudo disso, especialistas ficaram disponíveis 
nas salas de atividades durante todo o evento para 
tirar dúvidas sobre o INSS, preparação para a apo-
sentadoria (PPA) e sobre o Plano Valor Previdência. 

 

Para saber mais, 
aponte a câmera do seu 
smartphone para o QR 
Code ao lado:
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SEBRAEPREV Digital

Projeto de reforço da atuação no meio on-line do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA, para o Instituto se adequar cada 
vez mais ao atual cenário multitarefas da sociedade e 
ampliar o diálogo com novos públicos, principalmente 
os mais jovens. A Comunicação do Instituto, portan-
to, tem fortalecido a sua presença em diversas plata-
formas desde 2018, com conteúdos adequados para 
cada uma delas: Instagram, Facebook, LinkedIn, Spoti-
fy, YouTube, E-mail (via newsletters) e, é claro, o Portal.

O esforço tem gerado bons resultados: ao longo de 
2021, houve um crescimento considerável de segui-
dores, engajamento e visualizações, principalmente 
no Instagram e no LinkedIn, cujos perfis foram cria-
dos mais recentemente. Somente no que se refere aos 
seguidores, o crescimento foi de 169% no Instagram, 
147% no Facebook e 77% no LinkedIn, sendo o resulta-
do deste último totalmente obtido de forma orgânica.

Além disso, também em 2021, o projeto ganhou o re-
forço de uma consultoria especializada em instituições 
financeiras para analisar e avaliar os processos inter-
nos e indicar iniciativas para agilizar a transformação 
digital do Instituto. O resultado desse trabalho orientou 
ações e pontos de melhoria para a Entidade digitalizar 
os serviços ofertados aos participantes, instituidores e 
patrocinadores, tais como a migração do software de 
gestão eletrônica de documentos baseada nos fluxos 
dos processos administrativos, financeiros e de seguri-
dade — que proporcionou a geração de todos os docu-
mentos do SEBRAE PREVIDÊNCIA em formato digital 
e podendo ser assinados eletronicamente.
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CANAIS E NÚMEROS

Portal

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

O canal foi acessado mais de 77 mil vezes em 2021, 
sendo que 32% das sessões foram realizadas por 
usuários que nunca visitaram o site antes. Ao todo, 
26 mil usuários únicos (pessoas diferentes) acessa-
ram o Portal, somando mais de 175 mil visualizações 
de páginas. Cada sessão (visita) gerou a visualiza-
ção de 2,27 páginas, com um tempo médio gasto de 
2min16s. Números que refletem, em parte, o resulta-
do de campanhas diversas realizadas nas redes so-
ciais que geraram cliques para este que é o principal 
canal de comunicação do Instituto.
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Por sua atuação nacional, é natural que o Portal do Ins-
tituto receba acessos de diversas localidades do país. 
As principais origens foram das seguintes cidades:

Com exceção da Área Restrita e da própria homepage (que sempre aparecem no topo), as páginas mais acessa-
das (e que indicam o maior grau de interesse dos participantes) foram:
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Redes Sociais

Página no Facebook, perfis no Instagram e no Linke-
dIn, além de canais de podcasts no Spotify e de víde-
os no YouTube, funcionando para aproximação com o 
participante e abordando informações de interesse do 
público em geral.

A Comunicação destina uma parte da sua verba anu-
al para promover o conteúdo publicado no Instagram 
e no Facebook, com o objetivo de ampliar o alcance 
do conteúdo e atrair novos participantes. Em 2021, o 
valor investido fez com que as publicações apareces-
sem 3,38 milhões de vezes para usuários com os per-
fis-alvo, significando um custo de R$ 7,64 a cada 1.000 
vezes que apareceu. Isso gerou 471 mil engajamentos, 
ao custo de R$ 0,05 cada. Foram obtidos também qua-
se 11 mil cliques nos links divulgados, ao custo de R$ 
2,35 cada. E a frequência com que uma publicação foi 
exibida para uma pessoa foi de 2,5.

No total das campanhas, os vídeos em ambas as mídicas 
sociais alcançaram um total de 1,33 milhão de pessoas, 
com 152 mil reproduções contínuas por pelo menos 15 se-
gundos, ao custo por thruplay de R$ 0,65, sendo que 43.543 
pessoas assistiram pelo menos 25% dos vídeos.
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Antigo @oquintodiautil, passou a ser @financas_
check em janeiro de 2021, mas manteve a mesma 
proposta editorial. Por meio de resultados orgânicos 
e pagos, foram conquistados quase 4 mil novos se-
guidores em 2021, total maior do que o número de 

seguidores que o perfil possuía no início do ano. Os 
posts geraram mais de 40 mil visualizações do perfil 
e 3,8 mil cliques no link do Portal — o que vale dizer 
que, em média, cada post levou 15 pessoas para a 
página oficial do SEBRAE PREVIDÊNCIA.

Além do feed (publicações fixas na linha tempo), 
conta ainda com os stories — um formato visual em 
tela cheia que desaparece após 24 horas e foram 
bastante utilizados em 2021 com o intuito de “hu-
manizar” as postagens, com vídeos rápidos e reais, 
aproximando o Instituto dos seguidores. No ano, em 

grande parte dos stories publicados, percebeu-se 
uma elevada taxa de retenção, de 85%, em média. 
Isso significa que 85% dos usuários, ao assistir um 
story no @finanças_check, permaneceram no perfil 
para continuar se informando.

 
Instagram: www.instagram.com/financas_check
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Por meio de resultados orgânicos e pagos, foram 
conquistados quase 4,6 mil seguidores, representan-
do um crescimento de 147% em relação ao número 
de seguidores que a página possuía no início do ano. 

A página foi mostrada mais de 6,4 milhões de vezes 
em 2021. Os posts, por sua vez, alcançaram mais 
de 122 mil pessoas, obtendo 67 mil engajamentos 
(entre curtidas, compartilhamentos e comentários).

Em 2021, foram obtidos 463 novos seguidores na página do LinkedIn, de forma totalmente orgânica — isto é, 
sem investimento em tráfego pago. Foram alcançadas 12.993 contas únicas, com 27.960 impressões totais.

 

 

Facebook: www.facebook.com/sebrae.previdencia

LinkedIn: br.linkedin.com/company/sebrae-previdência
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Foram produzidos e postados 58 novos vídeos com mais de 11 mil visualizações durante o ano de 2021. O 
canal TV SEBRAE PREVIDÊNCIA conquistou mais 156 inscritos e teve quase 65 mil visitantes no período, com 
uma taxa de visualizações de 7%.

 
YouTube: www.youtube.com/user/sebraeprevidencia
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O SebraeprevCast é o programa semanal de podcasts/
videocasts exclusivos sobre investimentos e finanças, 
com conteúdo voltado para dicas de educação finan-
ceira, investimentos, além de bate-papos sobre novida-
des e bastidores do Instituto, tudo em formato de áudio 
e vídeo. Em 2021, foram lançados 40 episódios, com 
uma média de 177 ouvintes por mês.

O programa teve especial atenção da Comunicação 
em 2021, que passou a disponibilizar os novos episó-

dios em formato de videocasts, no YouTube — poden-
do ser assistidos em smartphones, computadores e 
até na TV, por meio do streaming, contando também 
com a presença de novos convidados especiais e 
mais um apresentador na bancada. A mudança exi-
giu a modernização do estúdio existente na sede do 
Instituto para melhorar a qualidade técnica das gra-
vações, cujo espaço também serve de cenário para 
vídeos publicados no Instagram @financas_check.

 
Spotify: bit.ly/SebraeprevCast
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BOLETINS 
ELETRÔNICOS

Informes mensais enviados aos participantes e Pa-
trocinadoras que trazem um resumo das principais 
informações institucionais e dos dados gerenciais 
dos Planos SEBRAEPREV e Valor Previdência. Em 
2021, tiveram taxa de abertura na casa dos 21% e 
24%, respectivamente.

Há também a newsletter Poupaê, que tem como 
objetivo a fidelização dos seguidores do @finan-
cas_check e, por meio do mailing obtido com as 
inscrições, a realização de ações comerciais para a 
venda do Plano Valor Previdência. A iniciativa gerou 
973 leads em 2021, atraídos por um conteúdo que 
traz vídeos exclusívos, matérias especiais e ideias de 
investimentos. A taxa média de abertura no período 
foi de 15%, enquanto taxa média de cliques foi equi-
valente a 2%.

REVISTA HORIZONTE

Publicação semestral, totalmente digital e com ma-
térias que ajudam na reflexão sobre a importância 
de construir uma reserva desde já para ultrapassar 
os obstáculos da vida e usufruir de tranquilidade 
na melhor idade, trazendo também análises sobre 
seguridade, governança, investimentos, educação 
financeira e previdenciária e tecnologia, além de en-
trevistas com outros participantes. Em 2021, teve 
a sua primeira edição publicada no mês de julho:  
www.revistahorizonte.com/edicao01.

OUTRAS AÇÕES 
E NÚMEROS

• 13 grandes campanhas, com banners, peças de e-mail 
marketing, textos para notícias e/ou redes sociais;

• 49 peças de e-mail marketing, com criação e 
edição em HTML para disparo pelo Instituto, 
considerando o total de envios avulsos e o de 
grandes campanhas;

• 1.089 minutos de vídeos criados e editados para 
utilização em 110 vídeos destinados ao feed do 
Instagram, 12 vídeos para o boletim Poupaê, 6 
“pílulas” para o SebraeprevCast e 58 vídeos para 
o YouTube — consumindo 704 horas de trabalho 
(pesquisa e sugestão de temas, produção de ro-
teiros, produção de elementos visuais) e edição 
realizadas pelo SEBRAE PREVIDÊNCIA e equipe 
da assessoria Plus Interativa;

• Mais de 1.000 posts em redes sociais, sendo 262 
posts no Instagram, 284 posts no Facebook, 372 
stories no Instagram e 164 posts no LinkedIn;

• 32 banners e 12 pop-ups criados para o Portal, 
utilizados para chamar a atenção dos participan-
tes para campanhas específicas ou avisos;

• 45 peças criadas para WhatsApp para disparo 
pelo próprio Instituto;

• 8 novas páginas desenvolvidas em PHP para o 
Portal, sendo 4 para o Plano OPBBPrev, 2 para a 
Campanha de Alteração do % de Contribuição - 
Plano SEBRAEPREV - Grupo de Custeio I, 1 para 
o Plano Valor Previdência e 1 para os acessos às 
Áreas Restritas de cada Plano;

• Desenvolvimento de simuladores e formulários 
em Angular, para a área dos Planos Família, 
CoreconPrev e FenaconPrev;

• Desenvolvimento de dois simuladores (Benefícios e 
Isenção de IR) e um formulário extenso (Termo de 
Adesão) do Plano SEBRAEPREV, em Angular.

• 180 posts patrocinados na plataforma Face-
bookAds, englogando Facebook e Instagram;

• Desenvolvimento do Relatório Anual de Informa-
ções 2020 em versões PDF e online navegável; e

• Desenvolvimento de hotsite e campanha de divul-
gação da 4ª Feira da Previdência, em parceria com 
a agência Plus Interativa, com criação da identida-
de visual e inúmeras peças para Instagram, Face-
book, WhatsApp, e-mail marketing e Portal.
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Sustentabilidade
Em uma organização, a palavra sustentabilidade vai 
muito além da questão ambiental: abrange também 
as práticas mercadológicas, consequentemente in-
fluenciando em aspectos socioeconômicos e ope-
racionais. Ciente disso, o SEBRAE PREVIDÊNCIA 
tem criado iniciativas para implementar princípios 
sustentáveis em todas as suas ações, envolvendo a 
rotina dos empregados e mecanismos preventivos 
de controle, por exemplo. 

Para reforçar tais práticas, em 2020 foi criado o 
Núcleo de Sustentabilidade — que, de lá pra cá, 
tem aprimorado as características corporativas 
do Instituto, principalmente no que diz respeito à 
governança. O Núcleo está alinhado com o plane-
jamento estratégico, fortalecendo a credibilidade 
do SEBRAE PREVIDÊNCIA na sociedade e no mer-
cado e, portanto, colaborando para melhorar o re-
sultado financeiro da Entidade, gerando um maior 
volume de negócios. 

Não à toa, desde 2020 o SEBRAE PREVIDÊNCIA faz 
parte do Pacto Global – um movimento que visa mo-
bilizar empresas interessadas em promover ações e 
políticas sustentáveis em todo o planeta e as ajuda 
a se comprometer, avaliar, definir, implementar, medir 
e comunicar suas estratégias de sustentabilidade, in-
dependente do seu tamanho, complexidade ou locali-
zação. O propósito do projeto é alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável: uma série de metas 
que buscam assegurar os direitos humanos, acabar 
com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injusti-
ça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamen-
to de mulheres e meninas, agir contra as mudanças 
climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores 
desafios de nossos tempos.
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Nesse sentido, diversas ações foram realizadas pelo Instituto em 2021 e serão feitas novamente em 2022, tais 
como: a produção de vídeos educativos sobre educação sustentável e social; o envio de dicas ou vídeos aos cola-
boradores incentivando a cultura sustentável institucional; a "eliminação" das impressões, com redução do uso de 
papel; o incentivo ao descarte adequado do lixo orgânico e reciclável; o incentivo à doação de sangue; a reutilização 
da água para limpeza, sempre que possível, seja na empresa ou em casa; as campanhas sociais como a do cober-
tor, no inverno, e a de cestas básicas, no fim do ano; e cumprimento dos requisitos exigidos pelo Pacto Global; dentre 
outras. Conheça outras, a seguir:

AUMENTAR EM 30% O NÚMERO DE SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

AUMENTAR EM 30% O PÚBLICO NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

AMPLIAR EM 50% AÇÕES DE APOIO A COMUNIDADE
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• Plano de Ação com 25 ações cíclicas de 
acompanhamento permanente pelo Núcleo 
de Sustentabilidade;

• Adesão ao Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça;

• Medidas de prevenção à Covid-19, tais como: a 
desinfecção da Sede mesmo com a equipe em 
home office — para garantir a segurança dos co-
laboradores que precisavam ir ao Instituto espo-
radicamente —, a flexibilização da forma de re-
cebimento dos documentos para evitar os riscos 
de contaminação aos participantes e a ênfase no 
atendimento por vídeo conferência;

Para o futuro, o Núcleo de Sustentabilidade 
tem como metas:

• Aumentar em 30% o número de soluções 
sustentáveis;

• Aumentar em 30% o público nas ações de edu-
cação financeira e previdenciária;

• Ampliar em 50% ações de apoio a comunidade.

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA E 
PREVIDENCIÁRIA

Para melhorar a qualidade de vida em sociedade, é 
fundamental promover a discussão sobre a necessida-
de de planejar financeiramente o futuro e estimular o 
investimento em aposentadoria, investindo e adminis-
trando o dinheiro de forma eficiente.

Por isso, o Instituto possui desde 2011 um Programa 
de Educação Financeira e Previdenciária, o PLANEJAR, 
destinado aos Participantes, Assistidos e seus fami-
liares e que conta com uma série de ações que visam 
informar, instruir e orientar os diversos públicos do SE-
BRAE PREVIDÊNCIA para que tenham conhecimento 
suficiente para tomar as melhores decisões com rela-
ção às finanças pessoais e à sua previdência.

Em 2020 teve início o processo de atualização das di-
retrizes do PLANEJAR — que se manteve em curso ao 
longo de 2021. Todavia, alguns dos tradicionais concur-
sos culturais do Programa foram realizados, tais como:

• Semana do Aposentado

Campanha para os aposentados e pensionistas dos 
Planos SEBRAEPREV e Valor Previdência, que foram 
convidados a participar de uma série de palestras 
on-line e 100% gratuitas, promovidas pela a Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar - Abrapp em comemoração ao Dia do 
Aposentado, em janeiro.

• Dia do Participante

Campanha para intensificar o relacionamento com 
os Participantes, além de divulgar os Planos SEBRAE-
PREV e Valor Previdência e incentivar o uso da ferra-
menta de cashback Prev4u.

• Mês dos Pais no Azul

Campanha para estimular a concessão de empréstimo 
aos participantes do Plano SEBRAEPREV, em virtude 
da redução das taxas de juros e da carência de 3 me-
ses para iniciar o pagamento das parcelas.

• Mês das Crianças

Campanha para intensificar a divulgação do Plano Valor 
Previdência e fomentar a adesão de menores de 18 anos.

• Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF)

Criação de videocast especial para que o Instituto parti-
cipasse da 8ª Semana ENEF, colaborando com o even-
to ao oferecer conteúdo voltado para a influencia da 
vida financeira na saúde emocional.

• Black Friday

Campanha para estimular, nos participantes, o uso 
do Prev4U durante a Black Friday, aproveitando as 
ofertas para receber cashback e investir no futuro ao 
mesmo tempo.
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RELACIOO
NAMENTO

"SEM SONHOS, A VIDA É UMA MANHÃ SEM 
ORVALHOS, UM CÉU SEM ESTRELAS, UM OCEANO 
SEM ONDAS, UMA VIDA SEM AVENTURA, UMA 
EXISTÊNCIA SEM SENTIDO." AUGUSTO CURY
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Desde a adesão do Participante até a concessão de 
sua aposentadoria, a Área de Relacionamento é a res-
ponsável por receber e atender suas demandas. Além 
disso, também desenvolve políticas de relacionamento 
de longo prazo, com o objetivo de promover satisfação 
e fidelização.

OUVIDORIA

Criada em 2017, a Ouvidoria serve, principalmente, para 
resolver eventuais problemas que não tiveram o desfe-
cho esperado após o atendimento pelos principais ca-
nais de relacionamento do Instituto e foi implementada 
para colher feedbacks e solucionar conflitos de forma 
mais rápida. Com isso, ela possibilita a realização de 
transformações internas na Entidade, indicando ações 

que impactem positivamente seus produtos e serviços, 
bem como o atendimento aos participantes, fornece-
dores e outros stakeholders.

A Ouvidoria atua também como um Canal de Denúncias, 
em consonância com o Código de Princípios Éticos e de 
Condutas. Em 2021, foram recebidas 30 manifestações, 
que foram atendidas dentro do prazo e encerradas.

É importante ressaltar que, durante toda a existência 
do Instituto, nunca foi necessária a convocação da Co-
missão de Ética. Todavia, a área gera, trimestralmente, 
relatórios de acompanhamento que são apreciados 
pelo Conselho Fiscal e servem para guiar as melhorias 
necessárias ao aperfeiçoamento do Instituto e preser-
vação da sua imagem.

Relacionamento

MATRIZ DE MAPEAMENTO DOS 
CANAIS DE RELACIONAMENTO
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CANAIS DE RELACIONAMENTO 
COM PARTICIPANTES

CANAIS DE RELACIONAMENTO 
COM PÚBLICOS ESPECÍFICOS

Presencial 
SEPN, Quadra 515, Bloco C, 
loja 32, 1º andar - SEBRAE 
PREVIDÊNCIA - Brasília/DF

Atendimento Corporativo 
Aos profissionais de Gestão de Pessoas dos 
Patrocinadores e Instituidores.

Telefônico 
(61) 3327-1669

Eletrônico 
Portal, Skype e e-mail 
(relacionamento@sebraeprev.com.br)

Atendimento a Órgãos de Classe e Associação 
de Participantes 
Suporte a informações sobre produtos 
e serviços.
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NÚMEROS DO 
ATENDIMENTO EM 2021

Em 2021 foram realizados 11.206 atendimentos 
(46 por dia, em média) pelos principais canais 
de relacionamento do SEBRAE PREVIDÊNCIA. A 
maior quantidade foi realizada por e-mail e por te-
lefone nos meses de janeiro, março, maio e agosto, 
motivada pelo sistema de trabalho em home offi-
ce, pelas alterações de sistemas, e pelo prazo de 
declaração do Imposto de Renda.

Após cada contato, o(a) participante é convidado(a) a responder uma rápida pesquisa online, de forma 
anônima e não obrigatória, para opinar sobre o atendimento recebido. Confira os principais resultados 
obtidos com as 287 pesquisas respondidas ao longo de 2021:

   
Qual o grau de satisfação com 
o tempo de espera para obter a 

informação solicitada? 

Qual o grau de satisfação com a 
qualidade do nosso atendimento?

Em relação às suas expectativas 
você considera que o atendimento...

14%

32% 12%

49% 56%

12%
28%

37%

ATENDEU

NÃO ATENDEU

SUPEROU
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ASSUNTOS MAIS ABORDADOS POR ÁREA

 Principais Assuntos
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PANORAMA DOS PARTICIPANTES ATENDIDOS

 Faixa Etária

 Situação do Plano
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RESULTADOS

"QUE HAJA EM SEU CORAÇÃO VONTADE PARA 
RECOMEÇAR. E QUE NÃO HAJA APENAS VONTADE, 
MAS TAMBÉM CORAGEM." LAUREANE ANTUNES
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PARECCERES

EMBORA NINGUÉM POSSA VOLTAR ATRÁS E FAZER 
UM NOVO COMEÇO, QUALQUER UM PODE COMEÇAR 
AGORA E FAZER UM NOVO FIM. JAMES R. SHERMAN
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Portal: www.sebraeprevidencia.com.br
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