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Quer ver?
Imagine um objetivo de acumular R$ 600.000
aos 60 anos de idade. Supondo uma rentabilidade
real (sem contar inflação) de 5% ao ano, veja a
diferença entre quem começa a juntar mais cedo e
quem só começa a se preocupar com isso mais tarde:
Depósitos
Mensais

O assunto ‘aposentadoria’ está
em alta entre os brasileiros
nos últimos meses. Com as
discussões sobre a Reforma da
Previdência Social avançando,
cada vez mais pessoas estão
descobrindo a necessidade
de complementar a renda do INSS por meio de um plano de
previdência privada.
Assim como a compra de um carro ou a aquisição da casa
própria, a aposentadoria deve ser encarada como um objetivo
financeiro a ser alcançado e, por isso, exige um planejamento
durante toda a vida. Quem começa este planejamento mais
cedo tem o tempo como
aliado e, assim, realiza
um esforço financeiro
menor.

Capital
Investido

Rentabilidade

20 anos

R$ 405

R$ 194.400

R$ 405.600

30 anos

R$ 736

R$ 264.960

R$ 335.040

40 anos

R$ 1.479

R$ 354.960

R$ 245.040

50 anos

R$ 3.887

R$ 466.440

R$ 133.560

Esta diferença se dá pelo impacto dos juros compostos.
Quando o dinheiro investido é rentabilizado, tanto
o valor inicial como os juros continuam no fundo e
são rentabilizados novamente no outro mês. Com
o tempo, este processo de juros sobre juros vai se
tornando uma bola de neve e, assim, beneficia quem
deixa o dinheiro investido por mais tempo.
Deixar para se preocupar com a aposentadoria após certa
fase da vida pode trazer algumas consequências. Assim,
quem ainda tem tempo para se planejar, deve aproveitar
para organizar suas finanças e poupar para o futuro. Para
você que já investe ou quer começar a investir seu dinheiro
na Previ Siemens, é possível utilizar os simuladores para o
Plano CD e para o Plano Suplementar, disponíveis no nosso
site. A ferramenta possibilita que você avalie o impacto que
suas contribuições farão no benefício futuro.

Nosso site está de cara nova!
Em março a PreviSiemens lançou o novo site da Entidade. Além de um visual mais moderno, a
reformulação proporciona ao participante uma navegação mais objetiva e transparente. Agora
está mais fácil de encontrar os conteúdos, bem como checar a sua rentabilidade acumulada, gerar
formulários para alterar contribuições e também gerar boletos para aportes de contribuições
eventuais*. Confira estas e outras novidades no site www.previsiemens.com.br
*Para participantes Ativos

ESPAÇO SAÚDE

REEDUCAÇÃO
ALIMENTAR:

segredo para uma vida
mais saudável

Novos
Aposentados
e Pensionistas

A reeducação alimentar tem como principal objetivo a mudança de hábitos
não apenas para emagrecer, mas para se ter uma vida mais saudável, livre de
alguns problemas de saúde como hipertensão, diabetes e colesterol alto.
Ao contrário do que muitos pensam, fazer uma reeducação alimentar não
significa deixar de comer tudo que se gosta e ficar restrito a frutas, verduras
e alimentos lights. Na verdade, o objetivo é poder comer de tudo, mas sem
exageros e de forma equilibrada.
O ideal é procurar um nutricionista que fará uma avaliação
individual considerando o estilo de vida e as doenças pré-existentes.
A partir desta avaliação, ele irá construir junto ao paciente uma
dieta ideal e irá periodicamente acompanhar seu progresso. Apesar
da individualidade de cada organismo, existem algumas medidas
simples do dia a dia que todos podem começar a implementar em
sua rotina desde já. Veja alguns exemplos:
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A PreviSiemens conta com

977* aposentados e pensionistas.
Conheça os participantes que iniciaram
seu benefício no 1º trimestre de 2017:

Janeiro
ALENICE ANDRADE LUKACS
APARECIDA DA C A FURTADO
CHRISTINA DEMENTEV A CRUCIANI
JAIR CARLOS DE SOUZA

MASTIGAR BEM OS ALIMENTOS
A mastigação lenta promove melhor digestão e
faz com que o sistema nervoso capte melhor a
neurotransmissão que indica a saciedade.

JOAO BATISTA
JOSE LUIZ SACCHETTO
LUIZ EDMUNDO BARROSO WAGNER
RENATO FIUZA BOTINHA MACEDO
RICARDO EIKI OGATA

Fevereiro
NÃO PULAR REFEIÇÕES
Quanto mais tempo a pessoa fica sem se
alimentar, maiores são os níveis de cortisol no
organismo, um hormônio que, dentre outras
funções, colabora para o acúmulo de gordura
no corpo.

FRANCISCO ERASMO DE SOUZA FILHO
IRENE GIELOW
MAU SIU LING

Março
CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA
JOSE ANTONIO M FERNANDES

BEBER MUITA ÁGUA

MARILDA MORO ERNANDES DA CRUZ

A água ajuda na eliminação de toxinas.
Beba de 8 a 10 copos por dia.

RICARDO MARTINHO
VALDIR CARLOS GRAPEIA
*Redução do número de aposentados e pensionistas
decorrente das retiradas de patrocínio.

SUBSTITUIR ALGUNS ALIMENTOS
Tente retirar (ou pelo menos diminuir) do seu
dia alimentos que fazem mal à saúde, como
aqueles com excesso de gordura saturada,
açúcar e sódio. Comece substituindo o
refrigerante por sucos naturais, as frituras por
grelhados e, quando possível, retire o saleiro
da mesa!
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EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA

O QUE
FAZER
COM A
Restituição
do Imposto
de Renda?
O período para entrega da Declaração de Imposto de Renda está
terminando e os pagamentos das restituições serão realizados em sete
lotes de junho a dezembro. Caso você receba restituição neste ano, já
sabe qual será o destino desse dinheiro?
Antes de decidir, faça um breve diagnóstico de como está a sua vida
financeira – coloque todos os ganhos, gastos e dívidas (se houver) no papel.
Assim, será mais fácil definir as prioridades. Se tiver dívidas em atraso, não
pense duas vezes: pague-as. Dê preferência para os endividamentos com
juros mais caros, como cartão de crédito e cheque especial, além daqueles
que afetam a sua qualidade de vida como luz, água e aluguel, por exemplo.
Mas, se suas contas estiverem em dia, você pode investir este dinheiro, como
por exemplo melhorar sua renda futura na PreviSiemens. Neste caso, realize
uma Contribuição Eventual através de depósito bancário (para saber mais
sobre essa Contribuição, entre em contato com a equipe da PreviSiemens).
Se preferir, pode iniciar uma reserva de emergência ou guardar uma parte
para planejar uma viagem.
Para informações sobre a data de pagamento da sua restituição acesse
www.receita.fazenda.gov.br.

Números PreviSiemens
Patrimônio

1,433 bilhão

Últimos 5 anos (milhões de R$)
1.569
1.433*

1.337

1.236
1.147

2013

2014

2015

2016

2017

Patrimônio apurado em dezembro de cada ano.
*Patrimônio apurado em março de 2017.
*Redução patrimonial decorrente das retiradas de patrocínio.

Rentabilidade

4,69%*

17,26%

Rentabilidade no ano –
Planos CD e Suplementar

Rentabilidade acumulada
nos últimos 12 meses

Rentabilidade anual nos últimos 5 anos
2017

4,69%*

2016

18,44%

2015

8,70%

ESPAÇO INVESTIMENTOS
2014

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS
1º TRIMESTRE 2017
Pela Diretoria de Investimentos da PreviSiemens

O ambiente global, embora ainda carregado de incertezas políticas
tanto em relação ao governo Trump nos EUA quanto ao ciclo eleitoral
na Europa, foi favorável no primeiro trimestre de 2017. A tendência de
recuperação do crescimento principalmente nos países desenvolvidos
tem respaldado a confiança e o apetite a risco bem como sustentado os
preços de commodities, dos quais o Brasil se beneficia largamente.

2013

9,86%

0,08%

Rentabilidade apurada de janeiro a dezembro de cada ano.
*Rentabilidade apurada de janeiro a março de 2017.

Rentabilidade acumulada nos últimos
12 meses vs. índices de mercado
29,77%

No Brasil, o primeiro trimestre esteve focado nos desdobramentos da
operação Lava Jato e nas reformas necessárias para o sucesso do ajuste
fiscal, como a polêmica Reforma da Previdência.
A grande aposta do governo é conduzir bem as reformas necessárias
e criar um ambiente econômico mais estável, abrindo espaço para a
continuidade do corte nos juros. A melhoria nos indicadores como PIB,
inflação e emprego até 2018 é fundamental para as próximas eleições
presidenciais. Apesar das incertezas políticas e dificuldades em analisar a
magnitude dos ajustes econômicos, os investidores mantiveram um viés
positivo quanto à condução do governo e da equipe econômica em tratar
essas questões, havendo assim impacto positivo nos preços dos ativos.
A expectativa é de que esse cenário conturbado deva continuar,
sobretudo no aspecto político, mas que o governo será bem sucedido
em entregar uma agenda suficiente e necessária para concluir a “ponte”
até as próximas eleições. Contudo, a tendência é a continuidade da
volatilidade e consequente oscilação nos retornos de investimentos.
Nesse contexto, a PreviSiemens adotou a cautela como principal premissa,
alocando a maior parte dos recursos em investimentos conservadores,
mas ao mesmo tempo manteve exposição em ativos que se beneficiaram
da alta da bolsa e da redução dos juros, de modo que os resultados
obtidos foram representativos.
Como referência os Planos Suplementar e CD apresentaram no primeiro
trimestre de 2017 a rentabilidade de 4,69%, enquanto o CDI – Certificado
de Depósito Interbancário foi de 3,07% e a inflação oficial (IPCA) 0,96%.

17,26%
13,80%

abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17

CDI

Rentabilidade
Plano CD e Suplementar

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

4.884

977

1.158
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Resumo do Relatório Anual 2016
Situação Patrimonial e Contábil

Despesas em 2016 (em R$ mil)

Sobre os aspectos patrimoniais e contábeis, a PreviSiemens recebeu parecer
favorável da auditoria externa contratada, a Ernst & Young Terco Auditores
Independentes S.S., ratificando sua solidez e segurança.

ADMINISTRATIVAS

Para a Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S, as demonstrações
contábeis em 2016 da PreviSiemens apresentam adequadamente, em
17/03/2017, posição patrimonial e financeira em conformidade com as
práticas contábeis regulamentadas pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.

Auditoria Externa

Investimentos

Informática

A rentabilidade dos Planos CD e Suplementar auferida de janeiro a
dezembro de 2016 foi de 18,44%. Este resultado é considerado positivo e
em conformidade com a política de investimentos aprovada para 2016 e
adequado às necessidades dos planos administrados pela Entidade.

TOTAL
26

Treinamentos/Congressos e Seminários

9

Viagens e Estadias

57

Consultoria Atuarial

299

Consultoria Contábil

213

Consultoria Jurídica

77
556

Gestão/Planejamento Estratégico

59
10

Outros

2.211

Despesas Gerais

0

Depreciações e Amortizações

428

Tributos

TOTAL

3.945

INVESTIMENTOS

TOTAL

Parecer Atuarial
A avaliação atuarial, realizada pela consultoria Mercer, atestou que o Plano
Básico administrado pela PreviSiemens, apresentou superávit. O valor do
excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor das Provisões Matemáticas foi
utilizado para constituição da Reserva de Contingência e Reserva Especial
conforme legislação em vigor.

Reunião Ordinária da Diretoria Executiva
As demonstrações contábeis e o resultado da avaliação atuarial referentes ao
exercício findo em 31/12/2016 foram apreciados pela Diretoria Executiva em
20/03/2017 e submetidos à aprovação dos órgãos estatutários superiores.
Vanderlei Cortez Lima – Diretor Superintendente
Frank Lombardi Junior - Diretor
Adriana Belon Boscolo - Diretora

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
Em 21/03/2017, o Conselho Fiscal manifestou parecer favorável às
demonstrações contábeis e notas explicativas relativas ao exercício findo
em 31/12/2016 e, ao parecer atuarial elaborado pela Consultoria Mercer, os
quais foram devidamente apreciados pelos auditores independentes Ernst &
Young Terco.
Kleber Douvletis – Conselheiro Presidente
Andrea Fonseca Oliveira Kuboyama - Conselheira
Yvonne Anna Kraiker – Conselheira (representante dos colaboradores e aposentados)

Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
Em 21/03/2017, o Conselho Deliberativo aprovou as demonstrações contábeis
e as notas explicativas relativas ao exercício findo em 31/12/2016, e o parecer
atuarial elaborado pela Consultoria Mercer, apreciados pelos auditores
independentes Ernst & Young Terco e pelo Conselho Fiscal da Entidade.
Paulo Stark – Conselheiro Presidente
Renato Buselli – Conselheiro
Martin Kerkhoff – Conselheiro
Armando Lopes Jr. – Conselheiro
Sylmara Requena – Conselheira (representante dos colaboradores)
Marcos Alonso José da Cunha – Conselheiro (representante dos aposentados)

Consultoria de Investimentos

188

TOTAL

188

POLÍTICA DE INVESTIMENTO
PARA 2017
As Políticas de Investimentos da PreviSiemens passaram
por algumas alterações para o exercício de 2017.
Confira, a seguir, o detalhamento das informações por
plano e as principais alterações realizadas:

Principais itens
da Política de
Investimento
Benchmark –
Renda Fixa

Plano CD,
Suplementar
e PGA*

Plano BD

70% CDI + 30%
IMA-B

INPC + 5,84% a.a

Limite de Risco –
Renda Fixa

BVaR – 2,5%

Benchmark –
Renda Variável

IBrX

Limite de Risco –
Renda Variável

BVaR – 10%

Benchmark –
Operações com
Participantes

Não há

100% CDI
(Exceto para
o PGA)

Limite
de Alocação –
Título Privado Rating

a) Permitir títulos privados com ratings
até “A-“ (grau de investimento com
qualidade alta e baixo risco).
b) Definir os percentuais de alocação
por emissor, levando em consideração os ratings.

Limite de
Exposição:
Novo Mercado

As ações classificadas como Novo Mercado, porém, não pertencentes aos índices
Ibovespa e/ou IBrX, estarão limitadas
ao valor de 15% do patrimônio líquido
do fundo de Renda Variável, desde que
observado o limite de 3% por ação.

*PGA – Somente Renda Fixa

Para ter acesso às Políticas de Investimentos da PreviSiemens do
exercício 2017 na íntegra, acesse o site
www.previsiemens.com.br. Se preferir receber a Política de
Investimento impressa, solicite pelo telefone (11) 3908-2792.

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: 1.000 exemplares.
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