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A importância do 
Conselho Fiscal
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Os valores e o patrimônio de uma companhia podem 
ser preservados a partir de diversas iniciativas. O 
Conselho Fiscal é uma das mais eficazes, operando 
como um instrumento de fiscalização e defesa dos 
interesses da empresa e de seus sócios. 

A BASF Previdência conta com um sistema de gover-
nança corporativa dividido em duas camadas, com 
separação da gestão e da supervisão da empresa 
entre a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Para 
entender a relevância do Conselho para a empresa, 
primeiro é preciso conhecer melhor esse mecanismo 
e suas atribuições. 

O Conselho Fiscal é responsável pelo controle in-
terno da entidade, fiscalizando e otimizando a ges-
tão financeira. Sua atuação traz aperfeiçoamento 
ao desempenho da companhia e agrega valor ao 
negócio, trazendo mais clareza ao processo de 
prestação de contas. 

Na BASF Previdência, o Conselho é composto por 
três membros, sendo um Presidente e os demais, 
Conselheiros. A representação é igualitária, sendo 
composta por membros indicados pelas Patrocina-
doras e Participantes escolhidos em uma eleição. 

Cabe ao Conselho examinar contas, documentos 
e demais aspectos financeiros, apresentar ao Con-
selho Deliberativo um parecer sobre os negócios, 
apontar irregularidades e indicar soluções, emitir re-
latórios de controle interno, entre outras atividades. 

As reuniões acontecem quatro vezes ao ano, ou 
quando são convocadas pelo Presidente, pela maio-
ria de seus integrantes, pelo Diretor Superintenden-
te, pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou por 
qualquer uma das Patrocinadoras.
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Um levantamento recente realizado pela revista Ca-
pital Aberto, referente aos anos de 2019 e 2020, mos-
trou que 75% das 150 empresas mais líquidas da 
bolsa brasileira têm Conselho Fiscal. O dado mostra 
a alta taxa de implementação dos Conselhos, exem-
plificando como essa é uma iniciativa cada vez mais 
procurada e incorporada à estrutura das compa-
nhias, beneficiando o aspecto financeiro e trazendo 
mais segurança para administradores e acionistas.

A BASF Previdência acredita que ética e transparên-
cia devem conduzir a entidade. Para isso, investimos 
em um Conselho Fiscal íntegro, que está aliado às 
boas práticas de governança corporativa que condu-
zem nossas ações.

Nesta edição, a matéria de capa aborda o retorno 
gradual ao trabalho presencial. Após tanto tempo 
trabalhando em casa, é natural que novidades e de-
safios apareçam. Será que as empresas estão pre-
paradas para lidar com a nova realidade?

Em “Investimentos”, discutimos a diversificação 
em tempos de crise. Uma carteira variada é uma 
proposta interessante, mas é preciso saber tomar 
decisões acertadas e considerar o perfil e as ne-
cessidades do investidor. 

Em “Pílulas do Conhecimento”, mostramos que nun-
ca é cedo para começar a pensar no futuro. Dife-
rente do que muitas pessoas pensam, previdência 
complementar é coisa de jovem e traz mais conforto 
e qualidade de vida para os anos da aposentadoria.

Com a chegada do inverno, as temperaturas ficam 
mais amenas. Pensando nisso, em “Saúde em Dia”, 
listamos os cuidados essenciais que devemos ter 
nesta estação do ano. Além disso, relembramos a 
importância de realizar exames periódicos.

Trazemos também a expectativa das entidades de 
previdência em relação ao mercado financeiro, tendo 
em vista o conflito entre Rússia e Ucrânia, e falamos 
das diferenças entre beneficiários indicados e previ-
denciais.

Reafirmamos nosso compromisso de realizar um 
trabalho com responsabilidade e excelência, apre-
sentando os melhores resultados para nossos parti-
cipantes, investidores e colaboradores. 

Espero que você aprecie o conteúdo e desejamos 
uma excelente leitura!

PAULO MATHIAS

Membro do Conselho Fiscal
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Seu futuro começa hoje!
O melhor momento para planejar seu futuro não é quando ele está próximo, 
mas sim o quanto antes. Quanto mais cedo você se programar, menos precisa-
rá se dedicar mensalmente, e ainda poderá contar com os juros compostos ao 
seu favor, aumentando e obtendo um melhor retorno.

Organize seus ganhos e despesas

Anote em planilhas, app, caderno, etc o quanto você ganha e os gastos 
mensais. Isso é essencial para saber sua capacidade de economizar di-
nheiro. Liste todas as suas contas e anote seus gastos do dia a dia para 
entender para onde o seu dinheiro está indo. Se preciso, ajuste suas des-
pesas, pois só há um segredo para conseguir economizar: é necessário 
gastar menos do que se ganha.

Pague as dívidas com juros altos 

Analise os tipos de dívidas que você tem. Se forem de cartão de crédito ou 
cheque especial, ambas com juros altíssimos, é preciso resolvê-las antes de 
investir. Ou você pode acabar investindo para ganhar 4% ao ano, enquanto 
têm dívidas que cobram 400% anualmente. Essa conta não fecha, né?

Se a dívida for de longo prazo, como um financiamento imobiliário de 25 
anos, é melhor se organizar para ir pagando aos poucos enquanto investe 
no seu futuro.

Faça a análise de suas dívidas e, se for preciso, troque para uma de juros 
menores com parceiros como a CrediBASF.

Tenha uma reserva de emergência
Deixe dinheiro aplicado em um investimento que tenha liquidez, ou seja, fácil de 
resgatar e use-o para imprevistos. Isso é essencial para não mexer na quantia 
reservada para investir no seu futuro quando uma despesa extra aparecer.

Os especialistas recomendam ter uma reserva que seja de no mínimo 6 
vezes os seus custos mensais. Mas se você ainda não fez isso, é reco-
mendável investir na reserva de emergência e na previdência complemen-
tar ao mesmo tempo.

Começar a investir na previdência é pensar em você e em construir um futuro 
com qualidade de vida. Trouxemos algumas dicas para que você quer começar:

Não se esqueça: a BASF Previdência está aqui para te ajudar 
nessa jornada, pois logo de cara você recebe 100% diante 
daquilo que você contribui mensalmente.
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Defina quando deseja parar de trabalhar e quanto quer 
ganhar.

Você precisa definir quando quer parar de trabalhar, para projetar a renda deseja-
da no futuro e calcular quanto precisará investir, para atingir o objetivo desejado. 

Para definir o primeiro ponto, é preciso lembrar que quanto mais tempo trabalhan-
do e investindo no seu futuro, menos dinheiro você terá que dispor mensalmente.

Pense na renda que quer ter, considerando despesas que não tem hoje como 
um plano de saúde mais caro (que pode custar até 5 vezes mais) e nas que 
deixarão de existir, como o sustento dos filhos. Liste todos os gastos com as 
despesas de hoje, já que não é possível saber quanto vão custar no futuro.

Por fim, calcule a reserva necessária para conseguir o seu objetivo e veja o 
quanto precisa contribuir por mês até parar de trabalhar. O valor pode parecer 
grande, mas poupando todo mês, além dos juros compostos que te ajudam a 
alcançar essa meta, a BASF Previdência conta com a contrapartida de 100% 
do seu dinheiro contribuído através da patrocinadora. 

Invista

Com a reforma da previdência social (INSS), você terá que contribuir por mais 
tempo para ganhar menos. Então você que possui a possibilidade de ter uma 
previdência complementar, faça a diferença para seu futuro. 

Conheça mais sobre o plano aqui.

https://www.basf.com/br/pt/who-we-are/BASF-Sociedade-de-Previdencia-Complementar.html
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Cuidados essenciais com a saúde no inverno!

Veja algumas dicas para você e sua família adotarem:

3

2

1
Mesmo assim, é importante continuar se ali-
mentando bem nos dias frios, consumindo 
sempre frutas, legumes e verduras. Esses ali-
mentos fazem parte do cuidado diário para 
prevenir muitas doenças no frio e manter o sis-
tema imunológico forte.

Mantenha uma alimentação adequada

Beba água

Mantenha os ambientes arejados

Fechar todas as janelas nos dias frios é uma 
prática não aconselhável, porque impede a cir-
culação de ar e colabora para o surgimento de 
doenças típicas desse período. Por isso, man-
tenha pelo menos uma janela aberta em sua 
casa ou no ambiente em que você estiver.

No inverno, é mais difícil sentir sede. Mas é ne-
cessário que você se hidrate mesmo assim. 
Além de manter o bom metabolismo, a água 
hidrata a pele e a garganta, o que é essencial 
para os dias mais secos.

É comum sentir mais fome no inverno, o que 
aumenta consideravelmente o consumo de pra-
tos mais gordurosos e calóricos. Isso é um efei-
to natural, já que o organismo pede por mais 
nutrientes para se manter aquecido.

4 5Faça exercícios físicos

Essa é outra prática que ajuda a fortalecer o 
sistema imunológico, mas muitas pessoas dei-
xam de lado nos dias mais frios. Fazer exer-
cícios físicos no frio queima mais calorias do 
que no verão, além de combater a preguiça e 
o mau humor.

Ao praticar esportes nessa estação, tome 
alguns cuidados como: agasalhar-se sem 
exageros; manter a hidratação; optar por 
horários menos frios; aquecer antes do trei-
no para estimular a musculatura e respeitar 
seus limites.

Faça seu check-up

Não esqueça de fazer o check-up. Realizar 
os exames periódicos é uma prática impor-
tante para prevenir doenças, não só para 
analisar os fatores de risco para a saúde, 
como também para diagnosticar precoce-
mente possíveis doenças.

Mesmo que você esteja bem de saúde, realize 
a bateria de exames que for necessária. Seu 
corpo e seu bem-estar agradecem!

Com a chegada do inverno, começam também al-
gumas mudanças climáticas significativas, como a 
queda de temperatura e de umidade do ar. Nesse 
período, os poluentes no ar também aumentam, 
assim como a incidência de desconfortos, riscos 
de infecções e ressecamentos de mucosas.

O Governo Federal alerta que doenças transmi-
tidas pelo ar aumentam consideravelmente no 
inverno, como gripes, resfriados e pneumonias. 
Para fortalecer a imunidade, é necessário ado-
tar hábitos que fortalecem o organismo durante 
esse período de mudanças no clima.
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O que as entidades de previdência 
esperam do mercado financeiro diante 
da guerra entre Rússia e Ucrânia

Já nos primeiros meses de 2022, as atenções do mundo todo se voltaram 
para o confronto entre Rússia e Ucrânia. Os países, que agora vivem um 
conflito direto e violento, partilham discordâncias há tempos, fomentando 
um constante embate entre ambos os lados que culminou na guerra. Mas, 
como ficará o mercado financeiro diante disso e quais são as expectativas 
das entidades previdenciárias?

Para compreender o cenário, é preciso saber que o quadro econômico geral 
é de desaceleração econômica alinhada à uma inflação elevada, que deve du-
rar mais tempo do que o esperado. Os preços altos e a estagnação de certos 
setores prejudicam a economia, impactando desde simples consumidores até 
quem está envolvido nas cadeias produtivas.

Logo após a chegada das tropas russas à Ucrânia, o mercado presenciou 
movimentações que indicavam a escalada da aversão ao risco. As principais 
bolsas de valores entraram em queda e isso se refletiu no Brasil. O país conta 
com um importante fluxo de estrangeiros atraídos pelas commodities, que 
estão em alta, mas a redução da atividade econômica europeia pode trazer 
uma armadilha para o setor.

Com o conflito entre Rússia e Ucrânia trazendo alta aos juros americanos, o 
fortalecimento do dólar pode atrair mais investidores aos Estados Unidos e 
uma debandada do mercado brasileiro. Isso desvaloriza o real e torna ainda 
mais difícil o controle da inflação em território nacional. Trata-se, no entanto, 
de uma projeção a ser observada pelos próximos meses, pois a alta dos juros 
brasileiros também tem peso na decisão de investidores. 

Além disso, existe o impacto das sanções no mercado, com registro de que-
da em ações globais. Com a incerteza de quanto tempo a guerra vai durar, é 
comum que haja fuga de capitais de risco.
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Como Brasil e Rússia são mercados emergentes, pode haver uma espécie 
de compensação, com investimentos que originalmente iriam para a Rús-
sia sendo destinados ao mercado brasileiro. Por enquanto, os impactos 
em bancos, instituições e na economia brasileira não são tão alarmantes 
como em outros lugares do mundo.

O choque imediato pode ser visto na inflação, não apenas no Brasil, mas 
em diversos países. Com a redução da oferta de uma série de itens, mes-
mo com a demanda permanecendo a mesma, os preços tendem a subir, 
como é o caso do barril de petróleo. A preocupação maior se deve ao fato 
de que a inflação já vinha alta, e isso torna mais difícil a missão de levar o 
índice para a meta em 2023.

Com o salto inflacionário, a rentabilidade real dos patrimônios fica menor. Isso 
significa que alguns investimentos tendem a ficar momentaneamente desva-
lorizados, rendendo abaixo da inflação.

No geral, esse é um momento de cautela para todos e de muita observa-
ção. Guerras sempre representaram períodos de crises, tensão e perdas, 
principalmente para os que sofrem diretamente com ela e vivem nos países 
que estão no cerne de toda a questão, mas também oferecem oportunida-
des no mercado financeiro. 

O que acontece no restante do mundo são apenas as consequências daque-
le grave embate. Um impacto mais crítico no mercado financeiro do Brasil só 
acontecerá se o conflito entre Rússia e Ucrânia se estender durante muito tem-
po. Por ora, é fundamental analisar com calma e não abrir mão dos seus investi-
mentos, pois a economia eventualmente se recupera dos eventos geopolíticos.
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Você sabe qual é a diferença entre os beneficiários indicados e legais? 
Então acompanhe essa matéria para descobrir!

Beneficiários indicados e legais: 
entenda a diferença entre os dois!

1

2

O que são beneficiários?
É a pessoa, ou conjunto de pessoas, indicada na proposta de contratação ou 
em documento específico para receber o pagamento da reserva acumulada 
em forma de renda ou pagamento único, mediante a morte do participante 
titular do plano.

Quem pode ser beneficiário legal na 
previdência complementar?
Para BASF Previdência significará, em caso de falecimento de Participante, o 
marido ou a esposa, ou o Companheiro ou a Companheira, e seus filhos (in-
cluindo o adotado), bem como o enteado, assim reconhecido pela Previdên-
cia Social, até o mês em que completar os 24 (vinte e quatro) anos de idade. 
Não haverá limite de idade para filho total e permanentemente inválido.

Uma vez habilitado como tal, o Beneficiário fará jus ao recebimento integral 
da parcela da Pensão por Morte a ele atribuível, até que complete as seguin-
tes condições:

No caso de Renda Financeira, até o atingimento do limite de idade previsto no item 
2.3 do regulamento, quando receberá, automaticamente, o saldo remanescente do 
respectivo quinhão na forma de pagamento único ou até o esgotamento do saldo, o 
que primeiro ocorrer;

No caso de Renda Vitalícia, esta ficará extinta no caso de falecimento do Beneficiário 
ou do atingimento do limite de idade previsto no item 2.3 ou da recuperação, no caso 
de filho inválido.

Quem pode ser beneficiário indicado na 
previdência complementar?
Para BASF Previdência significará qualquer pessoa física inscrita pelo 
Participante na Entidade que, em caso de falecimento de Participante Ativo, 
vinculado ou Autopatrocinado e na inexistência de Beneficiário, receberá 
os valores previstos neste Regulamento. A inscrição poderá ser alterada, 
a qualquer tempo, mediante comunicação escrita ou via autoatendimento 
do Participante à Entidade. Na inexistência do Beneficiário Indicado, tais 
valores serão pagos aos herdeiros designados em inventário judicial ou 
por escritura pública.

E se quiser mudar a indicação que você fez, basta fazer uma comunicação 
escrita ou através do autoatendimento. Caso não haja beneficiários indicados, 
os valores serão pagos aos beneficiários legais. limite de idade para filho total 
e permanentemente inválido.
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Não há como negar: as mulheres estão cada 
vez mais focadas em assumir o controle das 
próprias finanças!
Uma pesquisa aponta que uma em cada qua-
tro mulheres vítima de violência doméstica não 
denuncia o agressor por ser financeiramente 
dependente dele.

Por esta e outras razões, as mulheres se sentem 
ainda mais impulsionadas a traçar uma trajetória 
rumo à independência financeira, trajetória que 
quase nunca é fácil.

Os objetivos são muitos: um padrão de vida mais 
confortável, o sonho do carro ou casa própria, o sus-
tento do lar, ou até mesmo um futuro mais tranquilo.

Não se trata apenas de dinheiro. Dados apontam 
que mulheres dependentes financeiramente de 
seus companheiros têm mais chances de serem 
vítimas de violência doméstica.

Quais são os desafios?
Ter a própria independência financeira não significa 
apenas ter uma fonte de renda recorrente. Construir 
uma reserva financeira também é fundamental. 

Mas, para as mulheres, a busca pela autonomia fi-
nanceira apresenta alguns percalços que demons-
tram a desigualdade no mercado de trabalho. 

Remuneração inferior à masculina, obrigações rela-
tivas à maternidade e a exaustão causada pelo tra-
balho doméstico deixam as mulheres mais longe do 
sonho de serem independentes financeiramente. 

Com o alto índice de desemprego no país, muitas 
mulheres decidiram seguir por outro caminho: o 
de empreender.

Independência 
Financeira Feminina: 
entenda a importância
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Empreendedorismo como solução
De acordo com pesquisa realizada pelo Serasa, o empreendedo-
rismo foi visto como solução por 40% das mulheres que buscam 
independência financeira. 

Outros motivos que levaram mulheres a empreender foram: 

• Mais flexibilidade de horário 

• Renda complementar 

Diante de um mercado de trabalho desanimador, se tornar a própria 
chefe foi a solução para muitas brasileiras. 

• Trabalhar com propósito 

• Ganhar mais 

A pesquisa, que entrevistou 446 empreendedoras pelo país, ouviu 
a opinião de sócias ou donas de micro, pequenas e médias empre-
sas, empreendedoras autônomas, e profissionais informais e libe-
rais que trabalham por conta própria. Das 446 entrevistadas, cerca 
de 57% têm sua renda total proveniente do próprio negócio.

Como conquistar?
Apesar de ser a escolha de muitas mulheres, o empreendedorismo 
não é a única forma de garantir mais autonomia financeira. 

Independente da fonte de renda, são os bons hábitos financeiros que 
farão toda diferença na busca por uma vida financeira mais estável. 

Conheça alguns hábitos que podem ajudar: 

Organize as finanças 

Saiba quanto recebe e quanto deve, mante-
nha as despesas organizadas e separadas 
por área. Essenciais, supérfluos e investi-
mentos é uma boa maneira de começar. 

Dedique um tempo ao aprendizado 

Saber onde e como investir é essencial. Co-
mece pelo básico, buscando sempre fontes 
confiáveis de informação. Lembre-se de es-
colher um formato que funcione para você: 
podcasts, e-books ou vídeos são ideais para 
facilitar o aprendizado. 

Conte com nosso Plano de Aposentadoria para construir uma 
reserva para os melhores dias! 

Nossa equipe é altamente capacitada e está sempre atenta às 
atualizações do mercado, garantindo que seus recursos sejam 
alocados nos melhores investimentos.

Uma renda extra pode ajudar

Precisa quitar uma dívida ou aumentar a re-
ceita? Uma renda extra é a melhor solução. 
Não se esqueça de separar uma quantia 
mensal para realizar investimentos. 

Mantenha o foco

Tenha um objetivo em mente, ele vai ajudar 
na hora de conter impulsos. Definir metas a 
curto, médio e longo prazo também deixam 
as coisas mais fáceis... Quer ter R$1000 in-
vestidos em um ano? Calcule o quanto pre-
cisa economizar por mês.

Fontes: 
https://economia.uol.com.br/mais/pagbank/2022/03/18/7-dicas-para-alcancar-sua-independencia-financeira-feminina.htm
https://neon.com.br/aprenda/financas-pessoais/independencia-financeira-feminina/
https://valorinveste.globo.com/educacao-financeira/noticia/2022/03/07/mais-mulheres-buscam-atingir-a-independencia-financeira-mas-ainda-ha-desafios.ghtml
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Construir uma carteira de investimentos alinhada às expectativas e que traga 
retorno financeiro satisfatório é um desafio que envolve muitos fatores. Com 
a retomada das atividades após a pandemia de Covid-19 e as preocupações 
acerca da guerra entre Rússia e Ucrânia, o mercado financeiro tende a en-
frentar uma inconstância maior do que a usual. A diversificação é uma ótima 
alternativa para quem deseja passar pela crise sem ficar no prejuízo.

Importância da diversificação 
em tempos de crise

Os ativos que compõem uma carteira podem ser:

Renda Fixa, como títulos 
públicos e privados; 

Renda Variável, 
como ações; 

Imobiliário, como em imóveis 
ou fundos imobiliários;

Investimentos 
no Exterior; 

Multimercados, de Fundos de 
Investimentos em Participações (FIP);

ETF’s, que são fundos de investimentos negociados em 
bolsa com estratégia passiva, ou seja, um fundo que replica 
o desempenho de um índice de referência, que pode ser de 
Renda Variável, Renda Fixa, Imobiliários, etc.

O que é diversificação? 
É uma técnica de gerenciamento de riscos que usa a variedade de ativos na 
carteira como principal aliada. O capital é distribuído em diversos tipos de 
investimentos ou fundos de investimentos, formando um portfólio plural e, 
consequentemente, com riscos reduzidos.
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Como diversificar
É a pessoa, ou conjunto de pessoas, indicada na proposta de contrata-
ção ou em documento específico para receber o pagamento da reserva 
acumulada em forma de renda ou pagamento único, mediante a morte do 
participante titular do plano.

Diversificação baixa

Uma carteira com baixa diversificação pode trazer grandes riscos 
e baixos rendimentos. Isso ocorre porque, caso o ativo entre em 
queda, a totalidade do portfólio fica em baixa. Portanto, investir em 
muitas ações que se movem em conjunto não é a escolha ideal em 
momentos de inconstância. 

Diversificação média

Uma carteira com diversificação média pode ser uma alternativa inte-
ressante para quem deseja investir em ativos variados, mas ainda está 
começando. Distribuindo os investimentos, a carteira fica menos con-
centrada e as performances positivas de alguns ativos neutralizam as 
de outras aplicações que não se saíram tão bem. 

Diversificação alta

Para a carteira de diversificação alta, é importante a alocação em 
diferentes classes de ativos, setores econômicos e regiões. Quanto 
maior a diversificação, menores são as chances de perdas genera-
lizadas. Contudo, diversificação em excesso pode acarretar custos 
desnecessários, reduzindo a rentabilidade e trazendo complexidade 
para o seu gerenciamento.

Avalie sua carteira antes de diversificar 
seus investimentos
Antes de tomar qualquer decisão, examine os ativos da sua carteira atual. Sai-
ba o que eles representam e, se necessário, converse com especialistas que 
podem te auxiliar a entender se os investimentos estão bem posicionados ou 
se precisam de uma realocação. Não existe atalho ou fórmula mágica, é pre-
ciso escolher com racionalidade, deixando de lado palpites e intuições.

Uma constante é que o mercado financeiro varia diariamente. Considere os 
riscos e analise como ficaria a sua carteira se os investimentos entrassem em 
queda. Esses comportamentos dão uma projeção do quadro em que você se 
encontra e ajudam no processo fundamental de diversificação.
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