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Atualmente a PreviSiemens conta com quase 7 mil
participantes entre ativos, aposentados e vinculados. Apesar
de todas estas pessoas possuírem o mesmo objetivo de
receberem uma renda na aposentadoria, nem todos pensam
e agem da mesma forma para alcançar este objetivo.
A Siemens reconhece essa diversidade entre os seus
colaboradores e, por essa razão, tem trabalhado junto à
PreviSiemens desde 2015 para trazer aos participantes dos
Planos CD e Suplementar esta importante novidade:
os Perfis de Investimento.
A partir da implantação, os participantes contarão com mais
esta flexibilidade, pois terão maior controle sobre a forma
como seus recursos no plano serão investidos. Serão três
opções de perfis: o Conservador, o Moderado e o Agressivo.
A diferença entre eles é a proporção entre investimentos
em Renda Fixa e Renda Variável, o que significa que cada
um dos perfis terá um nível diferente de exposição a riscos
financeiros.
A palavra ‘risco’ à primeira vista pode assustar, mas é um
termo muito comum quando se fala de investimentos. De
forma resumida, quanto maior é o risco de uma aplicação,
maior a expectativa de retorno a longo prazo. Mas a chance
de ocorrerem oscilações no meio do caminho, tanto positivas
quanto negativas, também é maior.
Assim, esta nova flexibilidade dentro do plano será muito útil
para os participantes, pois cada um está em um momento
de vida distinto e possui seu nível pessoal de expectativa
de rentabilidade e aversão a riscos. Podem existir, por
exemplo, participantes que não liguem de correr mais riscos
financeiros em busca de rentabilidades maiores no futuro.
Da mesma forma, podem existir participantes que prefiram
investimentos mais seguros para protegerem seu patrimônio
no plano. A boa notícia é que agora os investimentos dos
participantes na PreviSiemens poderão estar sempre em
linha com seus objetivos pessoais.

Nos próximos dias a PreviSiemens fará uma campanha de
divulgação dos perfis, com diversas ações e materiais para
que você participante, tenha mais informações sobre este
assunto e, assim, possa escolher seus respectivos perfis
com consciência. Fique de olho nas novidades no site da
PreviSiemens e não deixe de formalizar sua decisão quando
receber o Termo de Opção durante a campanha!

Aposentados e pensionistas:
novo período para o Recadastramento Anual
Diferente dos anos anteriores, neste ano o recadastramento dos dados dos aposentados e
pensionistas da PreviSiemens acontecerá entre os meses de outubro e dezembro. O passo a passo
para o Recadastramento Anual será divulgado na próxima edição do Espaço PreviSiemens, aguarde!
Lembre-se que manter os seus dados cadastrais atualizados evita uma série de problemas
como, por exemplo, a suspensão do benefício de aposentadoria.

ESPAÇO SAÚDE

Rinite, sinusite,
bronquite... Bem-vindo
à temporada das “ites”

Novos
Aposentados
e Pensionistas

Você já reparou que nessa época do ano as pessoas adoecem com mais
frequência de doenças respiratórias? Isso ocorre porque, no inverno, o tempo
fica mais seco, a poluição aumenta e a temperatura cai. E a consequência é que
a combinação desses fatores pode deixar o nosso corpo mais vulnerável.
Mas, é possível curtir esse friozinho com saúde.
Veja 4 dicas para manter a imunidade alta e deixar o atchim de lado:

1

Não interrompa suas
atividades físicas.
Sair da cama para se
exercitar no frio é mais
difícil, mas seja forte
pois esta interrupção
fragiliza o organismo.

2

Beba muito líquido.
A baixa temperatura
engana a sede, o que
pode desidratar o seu
organismo.

A PreviSiemens conta com

988 aposentados e pensionistas.
Conheça os participantes que iniciaram
seu benefício no 2º trimestre de 2017.

Abril

3

Mantenha o
consumo de frutas,
legumes e verduras.
Eles têm vitaminas que
diminuem o risco de
gripe e resfriados.

4

Evite lugares muitos
cheios e lave bem
as mãos. Isso evita a
contaminação por vírus
e bactérias, causadores
de muitas doenças
como a gripe H1N1.

PAULO ROBERTO GIMENES
RAY EDLEY MESCHIATTI
ROSELY TARANTELLI GUSSON
SONIA DE MORAES PIRES

Maio
ANTONIO M GRILO CLAUDINO

Isenção de Imposto de
Renda para portadores
de doenças graves
Os aposentados e pensionistas portadores de doenças graves podem ter
isenção de Imposto de Renda sobre os rendimentos de aposentadoria
e pensão tanto da Previdência Social como da previdência
complementar.
Para usufruir da isenção, além de ser portador da doença
grave, o aposentado ou pensionista não pode estar
recebendo rendimentos de atividades empregatícias ou
autônomas e precisa estar aposentado também pelo
INSS. Caso se enquadre nestas condições, a pessoa
deverá procurar o serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios para a
emissão de um laudo médico. Este laudo indicará a data
de início da doença, se ela é passível de controle e, em
caso afirmativo, o prazo de validade do laudo. A isenção
será válida apenas para o período que constar no laudo.
Se você é aposentado pela PreviSiemens e já possui
isenção do Imposto de Renda relativa ao seu benefício do
INSS, apresente o laudo pericial à PreviSiemens para pleitear
a isenção de IR no benefício que recebe da entidade. Em caso
de dúvida, entre em contato com a PreviSiemens pelos telefones
(11) 3908-2841 ou (11) 3908-2482.
Veja mais informações e a relação das doenças graves em:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/
isencao-do-irpf-para-portadores-de-molestia-grave

CARLOS JOSE CEZAR
CLAUDIO PANSSONATTO
EDSON LUIZ DE MELLO BORGES
EDUARDO RODRIGUES MARCELO
FERNANDO END
JACINTA TANAMATI
MANFRED CARL KULESSA
MARIA LUIZA BORBA DA CUNHA
ROBERTO BODO
WALDIR MOREIRA RAMOS

Junho
ALCIDES DA SILVA ARAUJO
ARACI CONCEICAO PEREIRA
LAZARO ANTONIO RAMPAZZO RODRIGUES
NELSON TADAHIRO KUROIWA
ROSANGELA DE CASSIA P MARQUEZ
VOLNEY PEREIRA PAIXAO
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ESPAÇO INVESTIMENTOS

RESULTADOS DOS
INVESTIMENTOS
2º TRIMESTRE 2017
Pela Diretoria de Investimentos da PreviSiemens

Números PreviSiemens
R$ 1,405 bilhão

Patrimônio

Últimos 5 anos (milhões de R$)
1.569
1.405*

1.337

1.236
1.147

2013

2014

2015

2016

2017

Patrimônio apurado em dezembro de cada ano.
*Patrimônio apurado em junho de 2017.

Rentabilidade
5,83%*

14,09%

Rentabilidade no ano –
Planos CD e Suplementar

Rentabilidade acumulada
nos últimos 12 meses

Rentabilidade anual nos últimos 5 anos
2017

Os acontecimentos políticos no Brasil, ocorridos no último
trimestre, em especial no mês de maio, trouxeram uma importante
mudança de perspectiva quanto ao futuro de nossa economia,
com efeitos negativos ainda latentes. Por exemplo, a incerteza
quanto ao rumo deste governo e sua capacidade de conduzir as
mudanças estruturais necessárias para a recuperação da economia,
destacando-se as reformas trabalhista e previdenciária, abalou a
confiança do mercado que vinha em lenta recuperação.
A despeito dos problemas internos o Brasil vem se beneficiando
da dinâmica atual da economia externa, tanto por conta da
recuperação do crescimento dos países desenvolvidos quanto pela
consequente sustentação dos preços de commodities. Estes fatores
mantiveram o apetite a risco elevado.

5,83%*

2016

18,44%

2015

8,70%

2014
2013

9,86%

0,08%

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

Rentabilidade acumulada
nos últimos 12 meses vs. índices de mercado

Desse modo, as perdas registradas no dia 18/05, quando o mercado
registrou forte queda após as denúncias envolvendo o Poder
Executivo, já foram parcialmente revertidas.

22,39%

Apesar do ambiente externo favorável, esperamos um cenário local
ainda conturbado para os próximos meses, dado o embate entre os
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e com
isso a continuidade da oscilação nos retornos de
investimentos.
Nesse contexto, a PreviSiemens permanece
com a cautela como principal premissa.
Como referência os Planos Suplementar e CD
apresentaram no primeiro semestre de 2017 (jan
– junho), a rentabilidade de 5,83%, enquanto o
CDI – Certificado de Depósito Interbancário foi
de 5,65% e a inflação oficial (IPCA) 1,18%.

14,09%
12,89%

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

Rentabilidade
Planos 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.

Habilitação de Dirigentes
Todos os Dirigentes da PreviSiemens (membros da
Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal) participaram do processo de Habilitação
junto à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – Previc. Esse processo atesta o
cumprimento dos requisitos técnicos necessários.

Participantes
Participantes Ativos

Aposentados
e Pensionistas

Vinculados

4.837

988

953
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EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA

PLANEJAMENTO
PARA A APOSENTADORIA
UMA ATITUDE QUE
NÃO PODEMOS MAIS
POSTERGAR
Mesmo com a necessidade de se realizar a Reforma da Previdência
no Brasil, existe uma grande parcela da população brasileira que
ainda não se sensibilizou sobre este tema que constantemente
é abordado pela PreviSiemens: vamos precisar de uma renda
complementar na aposentadoria se quisermos manter nosso
padrão de vida.
Um ponto que muitas vezes não é discutido quando o assunto
é dinheiro, mas que pode gerar divergência de pensamento
entre as pessoas, é a concepção de cada um sobre dinheiro e
poder de compra. Para muitos, o dinheiro só deve ser usado para
consumo imediato e a ideia de poupança significa, mesmo que
subjetivamente, abrir mão do dinheiro.

Isso não deixa de ser verdade pois, ao investirmos nosso
dinheiro, não podemos usufruir dele, mas também é verdade que
poderemos usufruir deste dinheiro no futuro, inclusive quando nos
aposentarmos e não tivermos mais o nosso trabalho como fonte
de renda.
Ao reservarmos uma parcela do nosso salário para uma
poupança para a aposentadoria, estamos também reduzindo a
diferença entre nosso padrão de vida hoje e na aposentadoria
pois, ao mesmo tempo que temos uma renda líquida menor para
consumo hoje, teremos uma renda maior para consumo no futuro.

Vamos considerar duas pessoas com o mesmo salário e a mesma idade. Uma não poupa para a aposentadoria e vai contar
apenas com o benefício do INSS. A outra poupa mensalmente 5% do salário e aproveita uma parte do incentivo fiscal do governo.
(Para facilitar o cálculo, vamos ignorar crescimentos salariais durante o período.)

Salário
Renda INSS (estimativa)
Renda Prev. Complementar
Renda Total
Contrib. INSS
Contrib. Prev. Complementar
Renda Tributável
Imposto de Renda
Renda Líquida
Percentual de reposição

35 anos

65 anos

35 anos

65 anos

R$ 5.500,00

-

R$ 5.500,00

-

-

R$ 3.500,00

-

R$ 3.500,00

-

-

-

R$ 1.121,14

R$ 5.500,00

R$ 3.500,00

R$ 5.500,00

R$ 4.621,14

R$ 605,00

-

R$ 605,00

-

-

-

R$ 275,00

-

R$ 4.895,00

R$ 3.500,00

R$ 4.620,00

R$ 4.621,14

R$ 476,77

R$ 170,20

R$ 403,37

R$ 403,63

R$ 4.418,24

R$ 3.329,80

R$ 4.216,63

R$ 4.217,51

75%

100%

Durante os 30 anos do exemplo, com uma rentabilidade real de 5% ao ano, os depósitos mensais
de R$ 275 da segunda pessoa vão acumular um saldo de R$ 224.228. Se esta pessoa retirar uma
parcela equivalente a 0,5% deste saldo mensalmente, terá uma renda de R$ 1.121.
Na prática, apesar de ambas as pessoas terem o mesmo salário bruto, a segunda pessoa viveu com
R$ 201,61 a menos que a primeira por mês antes de se aposentar. Porém, na aposentadoria, esta
pessoa terá uma renda líquida quase igual à renda que tinha quando trabalhava, enquanto a primeira
pessoa terá que se adequar para conseguir viver com apenas 75% do valor que estava acostumada.

No exemplo ao lado
estamos considerando
apenas o esforço
individual para poupar
para a aposentadoria.
Isso significa que, nos
planos da PreviSiemens,
você pode aumentar
ainda mais este saldo
no futuro se considerar
a contrapartida que
a empresa faz sobre
as suas contribuições
mensais. Se você
conhece algum colega
de trabalho que
ainda não faz parte
do plano, encoraje-o
a entrar em contato
com a PreviSiemens e
começar a se planejar
para a aposentadoria o
quanto antes.

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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