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Que tal investir no futuro
e ainda pagar menos imposto?
Aproveite o incentivo fiscal.
Você já deve ter visto em outras edições do Espaço PreviSiemens a importância
de fazer um bom planejamento fiscal ao longo do ano. Mas, como o assunto é
importante, vale um reforço.
De acordo com a legislação brasileira, quem contribui para planos de
previdência complementar pode se beneficiar de um incentivo fiscal. Isso quer
dizer que o valor das contribuições que você faz para o plano é dedutível da
base de cálculo do imposto de renda (limitado a 12% da sua renda bruta anual
tributável). Ou seja, quando você fizer a sua declaração anual de IR, pode pagar
menos imposto ou receber uma restituição maior.
Como participante*, além das contribuições programadas, você pode fazer
contribuições eventuais e se beneficiar do incentivo fiscal, além de aumentar o
seu patrimônio para a aposentadoria.
Por isso, é importante que você planeje suas contribuições feitas ao plano para
aproveitar ao máximo esse benefício. A conta a ser feita é simples:

1

Some os seus rendimentos tributáveis no ano (salários,
pró- labore, pensão e aluguéis). Obs: PLR ou 13º salário
não entram na soma de rendimentos, pois sofrem tributação
exclusiva e sem possibilidade de ajuste.
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Não atingiu 12% dos seus rendimentos tributáveis?
É um bom momento para rever suas contribuições e, quem sabe,
fazer uma Contribuição Eventual. Veja como ela pode ser feita
no item 5.
Deposite o valor da contribuição eventual na conta da
PreviSiemens de acordo com as indicações a seguir:

5

∞ Participantes que foram admitidos antes de 2009 e que
optaram por não migrar para o Plano CD em 2009, devem
fazer o depósito na conta do Plano Suplementar.
∞ Participantes admitidos a partir de 01/2009 ou que
migraram para o Plano CD em 2009, devem fazer o
depósito na conta do Plano CD.

2

Some o total das suas
contribuições para o plano e
verifique o quanto equivale da
sua renda bruta anual tributável.

4

Defina o valor da contribuição.
Você pode acessar o simulador de
IR no site da PreviSiemens para
fazer os cálculos.

Plano Suplementar
Plano CD
Banco Bradesco
Banco Bradesco
Ag.: 6271-5
Ag.: 6271-5
C/c: 414.300-0
C/c: 414.100-8
PreviSiemens Soc. de Prev. Privada
CNPJ: 60.540.440/0001-63
Envie o comprovante do depósito para o endereço
de e-mail: thiago.fernandes@siemens.com

LEMBRE-SE
O incentivo fiscal vale
para quem faz o modelo
completo da declaração
de imposto de renda. As
contribuições precisam ser
feitas no mesmo ano dos
rendimentos.

* Aposentados e pensionistas não podem realizar contribuições eventuais.

Aniversariante do mês – PreviSiemens

anos

Acabamos de completar 27 anos de muito trabalho e dedicação. E vem coisa boa por aí! A PreviSiemens está
preparando uma novidade para melhorar ainda mais a vida dos participantes e a gestão do patrimônio para
o futuro. Veja mais informações na página 4 desta edição e aguarde mais detalhes nas próximas edições do
Espaço PreviSiemens e informativos no site da entidade – www.previsiemens.com.br

ESPAÇO SAÚDE

PREOCUPAÇÃO

tem hora!

Não se deixe levar

Novos Aposentados
e Pensionistas
A PreviSiemens conta com 1.056 aposentados
e pensionistas. Conheça os participantes que
iniciaram seu benefício no 3º trimestre de 2016.
Julho
ANITA SCHMIDT
ANTONIO CARLOS TELLES MARSIGLIA
CENI DE JESUS GONÇALVES
CLEONICE SOARES ASCARI
EWALT LULAI HEKLI
HAMILTON AMERICO MAZZO
JOSE ANTONIO NEGRÃO FIGUEIRO
ROGERIO BESSER
SILVIO ROBERTO CELEGUINI
UBIRATA MIRANDA RODRIGUES

Agosto
Querendo ou não, as preocupações fazem parte do dia a dia. Nos preocupamos com o passado e com o futuro, com a saúde, com o trabalho e com
a família, entre tantas outras coisas. Em excesso, as preocupações podem
prejudicar nosso descanso e nossa saúde mental, e até mesmo levar a casos de ansiedade e depressão.
Confira algumas dicas para aprender a lidar melhor com as preocupações:

CARLOS ALBERTO OLEINIK
GERSON LUIZ CHAVES
IRENE SENGBERG
PAULO DO AMARAL AVELINO

Setembro
BERNARDO PAULA LIMA SALUM

2

Busque distrações que permitam entreter sua mente. Ligue
para um amigo, leia um livro, faça artesanato. O objetivo
aqui não é ignorar os problemas e, sim, enfrentá-los no
momento adequado.
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Mexa-se. Exercício regular é um tratamento natural para
a ansiedade, pois aumenta os níveis de serotonina no
cérebro, conhecida como “molécula da felicidade”.

4

Alimente-se bem. Comer mal pode criar novas
preocupações e fazer com que você não se sinta
bem de um modo geral.

5
6

Pratique meditação. Ela pode ser uma excelente maneira
de reduzir o estresse e acalmar sua mente preocupada.
Quando começar não desista, porque nem sempre você
conseguirá meditar na primeira tentativa.

Passeie. Visite parques e espaços abertos onde você possa
estar perto da natureza para relaxar.

SIDNEY FERRARI DOS SANTOS
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Estabeleça “a hora da preocupação” e assuma o controle
sobre os seus pensamentos. Quando for a hora, foque em
encontrar soluções para o que esteja lhe afligindo.

ANOTE NA AGENDA
Estamos caminhando para o fim do ano e,
junto com ele, vem o Encontro Anual dos
Aposentados da PreviSiemens, que já faz
parte do calendário da Entidade e da Siemens.
Reserve na sua agenda o dia 12 de dezembro.
Será uma boa oportunidade para rever os
colegas e acompanhar as atividades de 2016
com a diretoria da Siemens.
O convite, que é pessoal e intransferível, será
encaminhado em breve com detalhes sobre local
e horário do evento.

2

Evolução dos benefícios
da PreviSiemens
São 27 anos de história e números que não param de crescer.
Recentemente ultrapassamos a marca de mil aposentados e
pensionistas que depositaram seu patrimônio e, mais do que isso, sua
confiança no trabalho da PreviSiemens. Atualmente, a folha mensal
de pagamento de benefícios da Entidade já supera 4 milhões de reais.
E a nossa missão é continuar esse trabalho com responsabilidade e
compromisso para proporcionar um futuro digno e sem preocupações
aos nossos participantes. Acompanhe, no gráfico abaixo, a evolução
da folha de pagamento da PreviSiemens nos últimos 5 anos.

*Base: setembro de cada ano.

Valor Bruto no mês*
R$ 2.866.228,22

794

2013

R$ 3.035.719,65

840

2014

R$ 3.554.369,54

920

R$ 3.787.583,87

Patrimônio

1,541 bilhão

Últimos 5 anos (milhões de R$)
1.541*
1.337

1.236

1.147
898

Aposentados

2012

2015

Números PreviSiemens

992

2012

2013

2014

2015

2016

Patrimônio apurado em dezembro de cada ano.
* Patrimônio apurado de janeiro a setembro de 2016.

Rentabilidade

15,03%*

18,77%

Rentabilidade no ano –
Planos CD e Suplementar

Rentabilidade acumulada
nos últimos 12 meses

Rentabilidade anual nos últimos 5 anos
2016

R$ 4.459.184,13

1.056

2016

15,03%*

2015

ESPAÇO INVESTIMENTO

8,70%

2014
2013

9,86%
0,08%

2012

A ECONOMIA
E O NOVO

GOVERNO

17,97%

Rentabilidade apurada de janeiro a dezembro de cada ano.
* Rentabilidade apurada de janeiro a setembro de 2016.

Rentabilidade acumulada nos últimos
12 meses vs. índices de mercado
27,86%

18,77%
14,13%

Nos nove primeiros meses desse ano, o Banco Central do Brasil
manteve a taxa Selic (taxa básica de juros da economia) em 14,25%
ao ano, com o argumento de controlar a inflação. Porém, esse nível
de juros inibe os investimentos, principalmente em infraestrutura, e
afeta o crescimento da economia de forma geral.
Por outro lado, a troca de Governo e a nomeação de profissionais com
reconhecida capacidade pelo mercado financeiro, destacando-se o
Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o Presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, trouxeram expectativa de maior controle das
contas públicas, desaceleração da inflação e queda da taxa Selic, o que
deve levar a uma melhora gradativa no cenário econômico. Quanto
ao cenário internacional, permanece uma significativa liquidez nos
países desenvolvidos, o que pode favorecer o investimento em países
em desenvolvimento, entre eles o Brasil.
Apesar da oscilação nos retornos dos investimentos, o resultado
acumulado de janeiro a setembro de 2016 para a PreviSiemens tem
sido muito satisfatório. Como referência, temos o retorno acumulado
nos Planos Suplementar e CD de 15,03%, enquanto o CDI – Certificado
de Depósito Interbancário foi de 10,42% e a inflação (IPCA) 5,51%.

out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16

Rentabilidade
Plano CD e Suplementar

CDI

IBrX

Definições:
CDI: Certificado de Depósito Interbancário. São títulos de emissão das instituições
financeiras que lastreiam as operações do mercado interbancário.
IBrX: É um índice de ações que mede o retorno de uma carteira teórica composta por
100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA.

Participantes
Participantes
Ativos

Aposentados
e Pensionistas

Vinculados

5.045

1.056

1.208
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ESPAÇO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA

PORTABILIDADE
O seu saldo perto de você
Uma vida com liberdade nos deixa muito mais à vontade para
tomar decisões, certo? E quando é o seu patrimônio para a
aposentadoria que está em jogo? Poder fazer boas escolhas
pensando no seu futuro faz toda a diferença.
Com a portabilidade, um dos institutos disponíveis nos planos
de Previdência Complementar, você tem liberdade para trazer
o seu saldo de outro plano para junto de você e compor o seu
patrimônio para a aposentadoria. Funciona assim: se você tem
um plano PGBL ou ainda um saldo em outro plano de previdência
complementar, pode portá-lo para a PreviSiemens sem a
incidência de imposto de renda.
O valor portado será incorporado ao seu saldo no plano e estará
sujeito às mesmas vantagens como a rentabilidade, isenção
de taxa de administração para participantes ativos e, claro, a
segurança da gestão feita pela Entidade, que completou 27 anos
em 2016.
No caminho inverso também é possível optar pela portabilidade
em caso de desligamento da empresa. Para isso, é necessário que
que você tenha, pelo menos, 3 anos de vinculação ao plano.

Para mais informações sobre como realizar a portabilidade entre em contato com a equipe da PreviSiemens
pelo telefone (11) 3908-2792 ou pelo e-mail jessica.gomes@siemens.com

Novidades para

2017

O próximo ano reserva boas novas para os participantes da
PreviSiemens. A Entidade está preparando uma mudança
importante na gestão dos investimentos do seu patrimônio: a
criação de perfis de investimento para o plano CD. Os estudos
estão em fase final e, em breve, serão enviados para a Previc,
órgão fiscalizador das entidades de previdência complementar,
que valida as novas regras.
Outra novidade é a implantação de um programa de educação
financeira e previdenciária que vai apoiar os participantes na
tomada de decisão em relação aos perfis de investimento, além
de fornecer informações sobre diversos outros assuntos, como
finanças pessoais, investimentos, orçamento doméstico, regras
do plano e aposentadoria.

Espaço PreviSiemens é uma publicação interna da PreviSiemens Sociedade de Previdência Privada, Av. Mutinga, 3.800 – Pirituba – São Paulo – CEP 05110-902. As decisões tomadas
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