Futuro
Tranquilo
Informativo semestral da BASF Previdência
Edição nº 7

Você está preparado
para a aposentadoria?
No planejamento da aposentadoria,
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Em meio a desafios e um ano de mudanças para todos
nós, brasileiros, continuamos realizando nosso trabalho com a máxima disposição e atentos ao nosso principal compromisso, que é apoiar cada Participante no
planejamento de sua aposentadoria.
Para isso, estamos sempre avaliando oportunidades e
formas de aprimoramento. Nossas atividades não param! Em 2019, fechamos uma pesquisa na BASF, que
revelou 100% de satisfação com o nosso atendimento
e 91% de satisfação com nossa comunicação. E queremos realizar muito mais.
Já em relação aos investimentos, a trajetória de queda
dos juros (Selic encerrou ano a 4,5% a.a.) exigiu um
olhar mais atento e estratégico, em busca de opções
mais rentáveis, assumindo certo nível de risco. Tivemos em 2019 uma rentabilidade de 14,27%, resultado
bastante satisfatório frente a outros indicadores (CDI
5,96%, Inflação 4,31%, Poupança 4,35%).

Desejo a todos uma excelente leitura, muito aprendizado e aproveito para reforçar que estamos sempre à
disposição para esclarecer dúvidas e apoiar a todos no
que for necessário.

Luciana Amaro
Vice-presidente People Services
para a BASF na América do Sul

Nesta edição, em Investimentos, você pode acompanhar mais de perto os resultados alcançados no Plano
de Aposentadoria BASF. Nossa matéria de capa traz
uma oportunidade de reflexão quanto à aposentadoria,
para que você verifique se tem se preparado o suficiente para garantir um futuro tranquilo.
Em Pílulas do Conhecimento, falamos sobre os regimes de tributação, explicando a diferença entre eles.
Procuramos ainda, nesta edição, mostrar como uma
atitude preventiva pode trazer bons resultados, tanto
nas finanças pessoais quanto no trânsito, pensando no
movimento Maio Amarelo.
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Tributação: decisão importante
para o seu planejamento
Todo bom planejamento financeiro deve considerar o
efeito dos impostos sobre tudo o que você consome
e sobre o que você ganha! Sim, muitos valores são
tributados, e isso acontece também no seu Plano de
Previdência.
Logo no momento de adesão ao Plano, você precisa
escolher o regime tributário que irá ser utilizado futuramente, quando você começar a retirar os recursos
poupados. Embora pareça algo muito distante, essa
decisão é fundamental e precisa ser muito ponderada,
pois não é permitido mudar o regime de tributação depois (Lei Complementar 11.053 de 29/12/2004). Uma
vez escolhido, será empregado sempre este!
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LINKS
ÚTEIS

SAIBA MAIS SOBRE AS FORMAS DE TRIBUTAÇÃO
REGRESSIVA
É geralmente adotada por quem pretende resgatar
o montante a longo prazo. Quanto mais tempo o
contribuinte permanecer no Plano, menor será a alíquota do Imposto de Renda. Como o próprio nome
diz, a tabela vai regredindo: as alíquotas começam
em 35% para as contribuições feitas em até 2 (dois)
anos e caem 5 (cinco) pontos percentuais a cada
2 (dois) anos, até chegar a 10%, que é válida para
depósitos mantidos por dez anos ou mais.

ACESSE A LEI QUE DETERMINA A TRIBUTAÇÃO:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11053.htm

PROGRESSIVA
Utiliza a tabela de Imposto de Renda e segue as
mesmas alíquotas já aplicadas aos salários (os percentuais variam de zero, ou isento, a 27,5%). Os
valores resgatados e os benefícios recebidos são
tributados, de acordo com a tabela vigente. Desde 2005, exclusivamente no caso dos resgates, há
recolhimento de 15% de IR na fonte e o imposto
pode ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda.

SAIBA MAIS SOBRE O REGIME DE TRIBUTAÇÃO NA BASF:
https://www.basf.com/br/pt/who-we-are/BASF-Sociedade-de-Previdencia-Complementar/Tributacao.html
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Atenção,
pare, siga!
Fique de olho no
seu orçamento

O Maio Amarelo é um movimento internacional de
conscientização para redução de acidentes de trânsito. Uma atitude preventiva, acompanhada do respeito
às leis, pode contribuir, e muito, para evitar acidentes.
Pesquisas apontam, por exemplo, que a utilização do
cinto de segurança reduz em até 70% o risco de mortes e graves lesões. Vale lembrar que a lei determina que todos os ocupantes do veículo façam uso do
equipamento.
TRÂNSITO E ORÇAMENTO:
O QUE HÁ EM COMUM ENTRE ELES?
Sabia que uma atitude responsável no trânsito pode
fazer bem ao seu orçamento?
• você evita multas, ao tomar cuidado para não cometer infrações;
• preserva melhor o seu carro e até economiza combustível, por não exceder velocidade;

NOVO
SITE E APP

• aumenta a vida útil do veículo, ao fazer revisões periódicas;
• paga os impostos (também para evitar multas) e
anda com seus documentos em dia.

MATÉRIA
DE CAPA
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SEMÁFORO DAS FINANÇAS
Uma regra bem básica de trânsito pode ser usada na
gestão do seu orçamento. Construa sua planilha, colocando de um lado as receitas líquidas e, de outro,
todas as suas despesas. Quanto mais completo este
controle, melhor.

AGORA, IMAGINE UM SEMÁFORO E, COM
O RESULTADO DO SEU ORÇAMENTO:

VERDE • SIGA EM FRENTE!
Suas contas estão em dia e sobra
um dinheiro para poupar todo
mês? É hora de avançar no seu
planejamento e encontras formas
de poupar, para realizar seus
sonhos.
AMARELO • ATENÇÃO!
Se os seus gastos estão
praticamente empatando com seus
ganhos e não sobra quase nada
no fim do mês, cuidado! Reveja
suas prioridades, encontre formas
de economizar e reduza algumas
despesas, para virar esse jogo!

VERMELHO • PARE!
Caso seu orçamento feche sempre
no vermelho, pois seus gastos
superam sua receita, é hora de
parar e refletir seriamente sobre sua
vida financeira: caso tenha contas
em atraso, procure estabelecer
uma estratégia de quitação e, aos
poucos, regularizar tudo.
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Está ainda mais fácil acompanhar o seu plano de aposentadoria
e planejar seu futuro junto com a BASF Previdência

APLICATIVO

AUTOATENDIMENTO

Com o app para smartphones
BASF Prev, você pode
acompanhar o seu extrato de
contribuições, a rentabilidade do
seu saldo no plano e consultar
seus dados pessoais a qualquer
momento e em qualquer lugar.

No site da BASF Previdência,
você pode alterar o percentual
da sua contribuição e atualizar
informações cadastrais e os
dependentes do plano.
ACESSE AQUI

O aplicativo é gratuito e está
disponível para Android e IOS.
NOVO
SITE E APP

MATÉRIA
DE CAPA

INVESTIMENTO

ANDROID

IOS
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Você está
preparado para
a aposentadoria?
No planejamento da aposentadoria, quanto antes começar,
melhor! Assim, é possível acumular recursos aos poucos e
sem muito esforço, usando o tempo a seu favor. Você tem
pensado neste assunto?
Se já iniciou seu planejamento, procure avaliar se está poupando o suficiente e se está no caminho certo. Caso não
tenha começado, é hora de dar o pontapé inicial e usar o
tempo a seu favor.
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Saber que está poupando para a aposentadoria não
é o suficiente. Você precisa detalhar um pouco mais a
sua meta. Veja só:
EDITORIAL
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Contar apenas com a Previdência Social para se sustentar na aposentadoria é uma estratégia extremamente arriscada. Em geral, recomenda-se assumir que a
Previdência irá responder por, no máximo, 20% da sua
renda na aposentadoria.

2.

INVESTIMENTO

ESTIME QUANTO VAI PRECISAR JUNTAR

Sonhar com uma aposentadoria tranquila é uma coisa,
pensar no quanto ela irá lhe custar é outra bem diferente! Comece estimando o padrão de gastos que terá ao
se aposentar. Ainda que algumas despesas devam diminuir (como os gastos com filhos), outras devem subir, como as relacionadas aos cuidados com a saúde.

3.
MATÉRIA
DE CAPA

DEFINA COM QUAIS RECEITAS
PODERÁ CONTAR

PENSE NOS PROJETOS
QUE DESEJA REALIZAR

Como se imagina na aposentadoria? Pretende abrir
uma empresa? Quer continuar trabalhando por mais
um tempo, mas em uma rotina mais leve, prestando
serviços de consultoria ou dando aulas, por exemplo?
É possível, também, tirar um ano sabático e, depois,
voltar à ativa, no pique total, por mais um período. São
muitas as possibilidades e tudo isso quem define é
você, considerando suas necessidades, seu perfil, padrão de renda e rotina que quer ter etc.

4.

SEJA REGULAR

De nada adianta depositar todo o dinheiro recebido
do seu décimo terceiro salário, por exemplo, e depois
não pensar mais no assunto. Poupe pouco, mas com
frequência. E não mexa neste dinheiro!

PLANEJAMENTO
MUITO ALÉM DO
FINANCEIRO

5.

RESPEITE AS ETAPAS DA VIDA

Sabendo identificar e respeitar essas fases da vida,
você consegue guardar mais dinheiro nos momentos de
maior receita (por conta de renda extra, como restituição do IR, férias, décimo terceiro, bonificações, comissões etc.), poupando menos nos momentos de aperto.

Preparo emocional: A aposentadoria sinaliza
sempre o encerramento de um ciclo. Por isso, precisa ser encarada com equilíbrio e preparo psicológico, pois sua rotina irá mudar. E, mesmo que esta
mudança seja para melhor, no início ela gera certa
resistência, e exige capacidade de adaptação.
Ajuste na rotina da família: o cônjuge, os filhos
e outros familiares que residem com você também
sentem os efeitos da mudança na hora da aposen-

Existem muitos outros aspectos que precisam ser
considerados no seu planejamento, além do financeiro. Aqui, você confere alguns:
Cuidados com a saúde: a intenção é aproveitar
bons momentos após se aposentar. Viajar, conhecer pessoas, relaxar com a família e os amigos.
Para isso, você precisa ter energia e disposição.
• Opte pela alimentação saudável;
• combata o sedentarismo;
• faça da prevenção um hábito, indo regularmente ao médico.

tadoria. Sendo assim, que tal envolvê-los neste
planejamento? Certamente contribuirão com muitas ideias e sugestões.
Para uma aposentadoria tranquila:
• Cuide bem do seu orçamento.
• Defina sua estratégia e a reveja sempre que
necessário.
• Aprenda a investir e a acumular patrimônio.
• Prepare-se em todos os sentidos, além do
financeiro.
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Como o cenário econômico pode
afetar os investimentos?
No mundo dos investimentos,
para melhores decisões e
composição de um bom
portfólio, é fundamental
observar o cenário
macroeconômico, tanto na
política quanto na economia,
no Brasil e no mundo.

Vários fatores afetam os “ânimos” do mercado: confiança no governo, perspectivas quanto a medidas a
serem tomadas, eleições (no Brasil ou em outros países), conflitos entre as nações etc. A intenção é avaliar
se o momento é propício para dirigir recursos para este

INVESTIMENTO

ou aquele tipo de investimento, buscando sempre os
melhores resultados, em forma de rentabilidade.
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• Efeito dos juros
A Renda Variável sofre impacto direto da alta ou da
baixa na taxa de juros. Isso porque, com o aumento dos juros, parte dos investidores opta por vender
suas ações e aplicar em Renda Fixa. Com isso, o
preço das ações cai.

• PIB (Produto Interno Bruto): divulgado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a cada
trimestre, ele indica a soma de todas as riquezas
(bens e serviços) produzidas dentro do território nacional. Em resumo, o PIB indica se o País está crescendo economicamente ou não.

No sentido oposto, com uma trajetória de queda dos
juros, os investidores costumam migrar da Renda
Fixa para a Renda Variável, elevando assim o preço
das ações. É exatamente isso que vem acontecendo
desde o início de 2019.

• Risco-país: indicador que mede o grau de desconfiança dos investidores estrangeiros na economia
de determinado país. Quanto mais baixo o indicador, maior é a confiança dos investidores internacionais. Para calcular o índice, são considerados:
nível déficit fiscal, o crescimento da economia, a
relação entre arrecadação e a dívida de um país, as
turbulências políticas.

• Alta da inflação
Alguns investimentos se beneficiam da alta da inflação. Há diversas opções com retorno atrelado ao
próprio IPCA (Tesouro IPCA), título emitido pelo Tesouro Nacional, que paga um rendimento fixo mais a
inflação do período, e fundos de inflação, que investem em ativos que buscam acompanhar a variação
dos preços do mercado.

• Ibovespa: O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, e reúne as
empresas mais importantes do mercado de capitais
brasileiro. Quando em alta, a bolsa sinaliza otimismo,
tanto em relação ao cenário macroeconômico quanto no desempenho das empresas com capital aberto.

Aqui listamos outros indicadores que são observados
atentamente pelo mercado, pois permitem uma melhor
avaliação do cenário e tomada de decisões:

• Emprego: além de significar poder de renda, um aumento na oferta de empregos sinaliza que as empesas estão dispostas a investir. Uma melhora nesse

indicador ajuda também nas perspectivas de consumo e de investimento pessoa física.
• Índice de confiança: existem vários indicadores
que medem o grau de confiança dos brasileiros em
geral e, também, dos diferentes setores da economia: investidores, indústria, comércio, serviços,
empreendedores, consumidores etc. Tem como objetivo medir como esses diferentes segmentos se
posicionam quanto ao momento atual, futuro, economia, governo etc.
• Inadimplência: avaliar a situação financeira, tanto
das empresas quanto dos consumidores, é essencial para definir perspectivas.
O mercado financeiro antevê o cenário, reagindo antes
que determinado fato aconteça, trabalhando diante de
perspectivas. Por exemplo: a expectativa de aprovação
da Reforma Previdenciária trouxe otimismo aos investidores, fazendo com que as empresas listadas na B3
(bolsa de valores) tivessem suas ações valorizadas, bem
antes da promulgação da medida. Já os gestores de recursos se especializam justamente na interpretação do
cenário, visando balizar investimentos e buscar, para
seus clientes, os melhores rendimentos.
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