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Reforma da
Previdência Social!
E agora?
Incertezas no cenário da Previdência Social
despertam para a importância da previdência
complementar.
Entre os assuntos mais comentados nos últimos
meses está a reforma da Previdência Social,
causando certa apreensão e incertezas sobre o
benefício de aposentadoria do INSS.
Para entender rapidamente
A Previdência Social funciona pelo regime de
Repartição Simples, isto é, as contribuições feitas
pelos trabalhadores na ativa servem para pagar
o benefício dos trabalhadores já aposentados.
Como a expectativa de vida dos brasileiros está
aumentando e a taxa de fecundidade diminuindo,
a tendência é que este sistema se torne
insustentável ao longo dos anos.
Por isso, o governo está propondo que a idade
mínima de aposentadoria seja de 65 anos, e que
o período mínimo de contribuição seja de 25
anos, diferente do sistema atual onde é possível
se aposentar bem mais cedo, com redução no
benefício devido ao fator previdenciário.
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Planos de Aposentadoria da PreviSiemens
Na PreviSiemens, as despesas administrativas são
custeadas pela patrocinadora, isto é, a empresa
do grupo Siemens que o colaborador trabalha,
então todos os depósitos dos participantes
ativos vão direto para sua conta individual. Além
disso, a gestão dos investimentos é feita por
profissionais qualificados e é constantemente
monitorada pela equipe da PreviSiemens.
Mas o maior atrativo destes Planos é a
contrapartida que a empresa faz em nome do
participante. Imagine que, além de não pagar
taxas* e fazer parte de um plano em uma
entidade sem fins lucrativos, nos planos CD e
Suplementar a patrocinadora ainda aumenta os
investimentos dos participantes na hora fazendo
depósitos mensais junto com eles. Assim,
com a Previdência Social incerta, a sugestão é
aproveitar ao máximo esta oportunidade. Os
participantes dos planos da Previ Siemens devem
consultar as regras de cada um dos planos para
verificar os percentuais máximos de contribuição
e a contrapartida aplicável.
A partir dos 55 anos de idade**, o participante
poderá solicitar o benefício de aposentadoria,
optando pela forma de recebimento mais
conveniente ao seu momento de vida. Hoje,
a PreviSiemens conta com mais de 1.000
aposentados e pensionistas e muitos deles têm
este benefício como fonte de renda principal.

Com este cenário, a previdência complementar se
faz mais necessária do que nunca. Muitas pessoas
têm de recorrer a planos oferecidos por bancos como
os PGBLs e VGBLs, porém estes planos costumam ter
altas taxas de administração e carregamento, além
de rentabilidade da reserva do participante abaixo
da média. Outra alternativa são os planos fechados
de empresas, como os oferecidos pela PreviSiemens.
*não há custeio administrativo para participantes ativos com vínculo empregatício e também para os aposentados.
**Para ver em detalhes as regras de contribuição e elegibilidade aos benefícios, consulte o Material Explicativo e os Regulamentos dos Planos,
disponíveis em www.previsiemens.com.br

Perfis de Investimento
A PreviSiemens submeteu à Previc - Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
o processo para a criação dos Perfis de Investimento nos Planos Suplementar e CD. O documento
está em análise e, assim que aprovado, os participantes receberão comunicações específicas sobre a
implementação e as novas regras. Com os Perfis de Investimento, os participantes poderão escolher
como o seu dinheiro será investido, conforme seus objetivos pessoais e seu momento de vida.

ESPAÇO SAÚDE

ANO NOVO

NOVAS
ATITUDES

O ano novo chegou e, com ele, criamos
várias promessas de mudança, não é
mesmo? Novos planos como hábitos
mais saudáveis, menos estresse, mais
viagens e mais dinheiro no bolso! Mas,
no decorrer dos meses, a vida toma
outros rumos e as promessas acabam
ficando para trás.
Vamos fazer diferente: ao invés de criar
uma lista com grandes objetivos que,
se não realizados, podem nos frustrar,
vamos começar com pequenas atitudes
que, aos poucos, vão nos tirando da zona
de conforto e nos transformando numa
pessoa diferente ao longo do ano.
Sair da rotina também é um importante
passo para essa transformação, que
além de causar um impacto enorme na
vida, traz mais confiança, aprendizado e
impulsiona para novos desafios.

Novos Aposentados
e Pensionistas
A PreviSiemens conta com 1.078 aposentados e
pensionistas. Conheça os participantes que iniciaram
seu benefício no 4º trimestre de 2016.

Outubro
ANTONIO CLAUDIO NANTES
CARLOS CESAR COSTA
EDER LUIZ NONINO JUNIOR
JADER DE ALMEIDA CALDAS
JOAO CANESHIRO FILHO
JOAO CARLOS SANTOS
JOAO J DAS GRACAS VERNALHA
JOSE LUIZ LANZO
JULIO CESAR CARPANEZ
ROBERTO FERRAZ
SERGIO LUIS DELLAPE MAGRINI
VALDIR APARECIDO ALVES

Novembro
ADEMAR DONIZETE SOTO
CELIO SHIGUEO MITSUYAMA
CLAUDIO LUIZ STIVAL
ELIZABETH RODRIGUES DE OLIVEIRA
JOAO AKIRA KUBOTA
MAYUMI TANAKA NISHIO
TAMYRES LUIZ MACHADO JUNIOR

Dezembro
ADILSON BREVILIERI
ALCEU GANDIN
ANTONIO CARLOS MARTINES

Em 2017 eu vou ter...

GILMAR APARECIDO MENCARELLI
PAULO CIURLIONIOS SILVERIO
PAULO ROBERTO MOURA DE OLIVEIRA
RICARDO MARIO LAMENZA ALZOGARAY

Mais contato com a
natureza

Mais atenção com a
saúde

Caminhe ao ar livre e invista em passeios
em parques. O contato com a natureza é
ótimo para refrescar os pensamentos.

Agende exames de rotina, adote hábitos
mais saudáveis, como a prática diária
de exercícios físicos e uma alimentação
balanceada.

Mais lugares novos

Mais tempo para o
outro

Não precisa ser uma mega viagem para o
exterior. Conhecer uma cidade próxima, só
mudar o trajeto de volta para casa ou ir a
um restaurante que nunca foi podem ser
experiências valiosas.

Dedique um tempo para aqueles que
precisam. Ao ajudar alguém, você também
enriquece suas experiências de vida. Segundo
um estudo da Universidade de Michigan,
pessoas que atuam como voluntárias vivem,
em média, quatro anos a mais.

DIA DOS APOSENTADOS
Parabéns aos nossos assistidos pelo seu
dia, comemorado em 24 de janeiro!
A data foi escolhida para celebrar a
aprovação da Lei Eloy Chaves, em 1923,
que criou a Caixa de Aposentadoria e
Pensão para os empregados das empresas
privadas das estradas de ferro. Esta lei é
considerada o ponto de partida da criação
da Previdência Social Brasileira.
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ESPAÇO INVESTIMENTO

RETROSPECTIVA
2016

Números PreviSiemens
Patrimônio

1,569 bilhão

Últimos 5 anos (milhões de R$)
1.569
1.236

1.147

1.337

898

2012

2013

2014

2015

2016

Patrimônio apurado em dezembro de cada ano.

Rentabilidade

18,44%
Rentabilidade acumulada em 2016 - Planos CD e Suplementar

Por Vanderlei Lima, Superintendente da PreviSiemens
O ano de 2016 foi marcado por diversas reviravoltas no âmbito político
e econômico. Nos mercados globais, em meio ao fraco dinamismo
da economia mundial, a manutenção das taxas de juros negativas e
o preço das commodities em queda eram fatores que estavam nas
previsões. Contudo, a saída do Reino Unido da zona do Euro e a
eleição de Donald Trump nos EUA foram acontecimentos inesperados
levando ao aumento do nível de incerteza.
Em 2017, o mundo deve vivenciar um aumento da volatilidade
(oscilação nos retornos dos investimentos), visto que o impacto
desses acontecimentos nas taxas de juros dos países desenvolvidos,
nos preços, no câmbio e nos investimentos em países emergentes
como Brasil não é um consenso entre os analistas e economistas.
No Brasil não foi diferente. O principal acontecimento foi o processo de
impeachment, que era dado como improvável até o começo do ano.
A crise política já instaurada foi aprofundada pelos desdobramentos
da operação Lava-Jato, que levou ao crescimento da lista de políticos
e empresários envolvidos. A consequência foi não somente um
novo presidente assumir o poder, mas também a troca de ministros
e queda de parlamentares. Esse ambiente culminou em uma crise
institucional, afetando a relação do Supremo Tribunal de Justiça e o
Congresso Nacional. E tudo isso acontecendo em meio a uma grave
crise econômica no país, com queda de produção, emprego e renda.
O grande desafio do atual Governo é o ajuste das contas públicas e
medidas para o país sair da recessão.
Como fator positivo, as medidas adotadas até o momento deram
nova confiança aos investidores. A aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição - PEC do teto dos gastos, a proposta de reforma da
previdência social e a melhora do relacionamento entre o Planalto e
o Congresso, trazem uma expectativa de correção de distorções, que
aliadas a um iminente processo de redução das taxas de juros animou
os mercados e levou à valorização nos preços dos ativos de Renda Fixa
e Renda Variável.
Essa melhoria das expectativas, quanto à recuperação da economia
brasileira impactou positivamente a PreviSiemens. A valorização
dos preços dos ativos, conforme mencionado acima, propiciou
bons resultados para os investimentos da Entidade, sendo o retorno
bastante satisfatório. Como referência os Planos Suplementar e CD
apresentaram rentabilidade de 18,44%, enquanto o CDI – Certificado
de Depósito Interbancário foi de 14,00% e a inflação oficial (IPCA)
6,29%.

Rentabilidade anual nos últimos 5 anos
2016

18,44%

8,70%

2015
2014
2013

9,86%
0,08%

17,97%

2012
Rentabilidade apurada de janeiro a dezembro de cada ano.

Rentabilidade acumulada nos últimos
12 meses vs. índices de mercado

36,70%

18,44%
14,00%

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

4.863

1.078

1.208
3

ESPAÇO EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA

Reserva de emergência
você está preparad ?
O Brasil viveu um momento de crise econômica e comportamental
no ano de 2016. Em momentos como estes, com empresas cortando
gastos e as despesas do nosso dia a dia aumentando por exemplo, o
futuro próximo estava bastante incerto para a maioria dos brasileiros.
Porém, apesar da expectativa ser de melhoria no cenário econômico
para os próximos anos, a crise deixou uma lição para cada um de nós:
temos que estar sempre preparados para imprevistos.
Desde eventos pequenos como a quebra de um eletrodoméstico ou
reparo na casa, até situações mais graves como a perda de emprego
ou um problema grave de saúde, os imprevistos acontecem. Para não
se utilizar linhas de crédito, que podem ter juros altíssimos, a melhor
forma de se preparar é formando uma reserva de emergência.
Não existe uma regra específica de quanto se deve ter guardado
em uma reserva de emergência, porém especialistas indicam que
deve ser uma quantia suficiente para arcar com os compromissos
financeiros da família por, pelo menos, seis meses. Em momentos
de instabilidade econômica, ou para carreiras onde a recolocação no
mercado de trabalho é mais difícil, recomenda-se que este prazo seja
de doze meses.
Perceba que não se fala em doze meses de salário, mas sim em
compromissos financeiros, ou seja, despesas. Se uma pessoa recebe
um salário de, por exemplo, R$ 3.000, porém suas contas e despesas
essenciais são de R$ 2.000, e o restante é usado para supérfluos e
investimentos, o valor utilizado como base deve ser R$ 2.000, assim
a reserva de emergência ideal, neste caso, deve ter entre R$ 12.000
e R$ 24.000.

Esta reserva, depois de
constituída, deve ser mantida
sempre. Caso você precise
recorrer a ela, não se esqueça de
repor os valores utilizados para
estar sempre protegido.

O objetivo maior desta reserva não deve ser a rentabilidade, mas
sim sua liquidez, isto é, a facilidade de você acessar o dinheiro em
um momento de imprevisto. Assim, a recomendação é que a maior
parte deste valor esteja investida em, por exemplo, títulos do tesouro
atrelados à Selic, onde o dinheiro está na conta do investidor em
até dois dias após a solicitação, com uma pequena parcela também
na caderneta de poupança, onde a rentabilidade às vezes fica
abaixo da inflação, porém o dinheiro vai para a conta do investidor
instantaneamente.

Encontro
anual dos

APOSENTADOS DA PREVISIEMENS

Em 12 de dezembro, aconteceu a 5ª Edição do Encontro Anual dos Aposentados da
Previ Siemens. O evento ocorreu em São Paulo e reuniu cerca de 120 assistidos.
Na ocasião, o CEO da Siemens, Paulo Stark falou sobre o que aconteceu na Siemens
Brasil e no mundo em 2016 e deu um panorama geral da empresa para 2017. O evento
também teve a participação dos diretores Achilli Sfizzo, Armando Lopes, José Borges
Frias e Sylmara Requena, que comentaram sobre os principais fatos e oportunidades
em cada um de seus segmentos.
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
pelos Participantes e Patrocinadores com base nas matérias deste informativo não são de responsabilidade da Sociedade. Diretoria Executiva: Vanderlei Lima, Adriana Boscolo e
Frank Lombardi. Conselho Deliberativo: Paulo Stark, Martin Kerkhoff, Renato Buselli, Armando Lopes, Sylmara Requena e Marcos Cunha. Conselho Fiscal: Kleber Douvletis, Andréa
Kuboyama e Yvonne Kraiker. Coordenação: PreviSiemens – Josué Pereira – 11 3908-2841. Tiragem: 1.100 exemplares.
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