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Iniciamos 2021 com a expectativa de uma pandemia 
controlada. No entanto, uma segunda onda surpreen-
deu o País, com números realmente impactantes em 
todos os estados brasileiros. 

Resiliência e capacidade de adaptação têm sido 
características marcantes e necessárias a todos 
nós. Nossa rotina continua diferente, assim como 
mantém-se vital a consciência com relação a todos  
os cuidados com saúde e prevenção, cumprindo-se 
as regras de distanciamento, uso de máscara, higie-
nização etc. 

No cenário internacional, a vacinação contra a Co-
vid-19 ganhou maior impulso e alguns países se-
guem apresentando boas perspectivas de imuniza-
ção de suas populações ainda em 2021. Essa ação 
possibilitará a abertura das economias de forma mais 
sustentada e, consequentemente, uma retomada da 
atividade econômica. 

As bolsas internacionais tiveram um mês positivo 
em março, principalmente pelo otimismo em relação 
ao avanço do processo de vacinação nos Estados 
Unidos e pelas novas rodadas de pacotes fiscais, 
que devem favorecer uma forte recuperação da  
economia. 

No cenário local, no primeiro trimestre, o Banco Cen-
tral decidiu aumentar a taxa básica de juros, a taxa 
Selic, em 0,75 ponto percentual, passando a 2,75% 

(17/03/2021). O mercado financeiro espera que a 
taxa Selic atinja 5% no final do ano. 

O Ibovespa, principal índice de ações do merca-
do brasileiro, fechou março com uma alta de 6%, 
e encerrou o primeiro trimestre com perda de 2%.  
O resultado se deve, principalmente, à reação do 
mercado frente aos impactos da pandemia de  
Covid-19 no País. 

Em meio a esse cenário, a cota BASF fechou o pri-
meiro trimestre de 2021 em 1,67%, resultado supe-
rior ao CDI (0,49%).

Acompanhamos o mercado com atenção e enfren-
tamos os momentos de incerteza e volatilidade com 
estratégia, segurança e foco no longo prazo. Bus-
camos sempre os melhores resultados e opções de 
investimentos, de forma a obter ganhos maiores, 
dentro de risco razoável. Com transparência e ple-
na confiança no trabalho realizado por nossa equipe, 
podemos assegurar que, em janelas de longo prazo, 
o Plano BASF tem se mostrado vencedor.

Nesta edição, nossa matéria de capa fala do Plano de 
Aposentadoria BASF como grande aliado na constru-
ção do futuro e da realização de sonhos. A intenção é 
conscientizar cada colaborador quanto à importância 
de assumir as rédeas do seu planejamento. O tempo 
passa depressa e é preciso agir, poupar!

Em “Investimentos”, falamos sobre o bitcoin e as 
criptomoedas, trazendo alguns conceitos e alertan-
do para eventuais riscos. Em “Suas Finanças”, o as-
sunto é Imposto de Renda, destacando o calendário 
de restituição e orientações sobre como aproveitar o 
benefício fiscal do seu Plano de Aposentadoria BASF.

Em “Pílulas do Conhecimento”, procuramos mostrar 
como a contribuição realizada pela Patrocinadora no 
seu Plano de Aposentadoria BASF pode fazer toda a 
diferença e representar importante resultado no seu 
planejamento de longo prazo. Abordamos, também, 
o impacto da Covid-19 na expectativa de vida da  
população brasileira. 

Em “Saúde em Dia”, falamos sobre os cuidados ne-
cessários nesta pandemia e a importância da vaci-
nação.  

Seguimos nosso trabalho com determinação, dispo-
sição e otimismo, sempre prontos a apoiar nossos 
Participantes. 

Desejo uma excelente leitura a todos. 
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Contribuições da Patrocinadora
Força extra ao seu planejamento

 PÍLULAS DO CONHECIMENTO

Já imaginou você resolver poupar determinada quan-
tia todo mês, e perceber que, no dia seguinte, está 
com o dobro do que juntou? Agora, procure projetar 
esse resultado no longo prazo, considerando ainda o 
fator rentabilidade. Pois é essa a sensação quando 
você faz sua Contribuição Básica ao Plano de Apo-
sentadoria BASF. 

No Plano de Aposentadoria BASF, investimento de 
longo prazo que visa apoiar seus Participantes no 
planejamento e realização de seus sonhos, principal-
mente voltados ao pós-carreira, a empresa (Patro-
cinadora) também contribui com você, depositando 
um valor correspondente a 100% da sua contribui-
ção. O dinheiro é investido pela BASF Sociedade de 
Previdência Complementar em instituições financei-
ras tradicionais e com comprovada solidez para ob-
ter os melhores rendimentos. 

A contribuição realizada pela Patrocinadora chama-
-se “Contribuição Normal” e é efetivada todo mês, 
até o término do seu vínculo empregatício. Corres-
ponde a 100% da Contribuição Básica realizada pelo 
Participante.

Planeje seu futuro! Comece o quanto antes, aproveite a oportunidade de poupar e realizar sonhos, 
usando o tempo a seu favor. A decisão é sua e fará toda a diferença no longo prazo. Para quem já 
contribui, vale o questionamento: você está poupando o suficiente? Pense nisso! 

Confira os exemplos: 

EXEMPLO 1

SALÁRIO: 
R$ 3.000,00

R$ 60,00
Contribuição 
Básica mensal

R$ 280,00
Contribuição 
Básica mensal

+ +

R$ 60,00
Contribuição Normal 
(da empresa)

R$ 280,00
Contribuição Normal 
(da empresa)

SALÁRIO: 
R$ 7.000,00

PERCENTUAL 
ESCOLHIDO: 2%

PERCENTUAL 
ESCOLHIDO: 4%

EXEMPLO 2

= R$ 120,00
Total por mês = R$ 560,00

Total por mês

PÍLULAS DO 
CONHECIMENTO
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Para se ter uma ideia, em 1940, um indivíduo ao com-
pletar 50 anos tinha uma expectativa de vida de 19,1 
anos, vivendo em média 69,1 anos. Já em 2019, a 
pessoa de 50 anos teria uma expectativa de vida de 
30,8 anos, esperando viver em média até 80,8 anos 
(11,7 anos a mais).

IMPACTOS 

O aumento da expectativa de vida sinaliza melhoria 
nas condições básicas de saúde, o que aumenta a 
longevidade da população. Mas esse quadro se re-
verteu no ano passado. A estimativa era de que o ín-
dice chegasse a 77 anos em 2020, mas, por causa da 
Covid-19, ficou em 75 anos. Em algumas unidades 
da Federação, o retrocesso foi ainda maior: Distrito 
Federal, Amazonas, Amapá, Roraima e Espírito Santo 
tiveram redução de mais de três anos na esperança 
de vida ao nascer. 

Esses resultados constam de estudo publicado por 
pesquisadores das universidades de Harvard, Prince-
ton, do Sul da Califórnia e Federal de Minas Gerais. 
O trabalho mediu o impacto direto das mortes por 
Covid-19 na demografia brasileira.

Já estudo recente divulgado pela Fundação Seade, 
mostrou que a pandemia fez a esperança de vida ao 
nascer, no estado de São Paulo, cair em um ano em 
2020. No ano passado, a expectativa de vida foi esti-
mada em 75,4 anos, valor menor que em 2019, quan-
do a esperança de vida ao nascer era de 76,4 anos.

REFLEXÃO E PREVENÇÃO

Muito mais do que dados estatísticos, essas infor-
mações nos proporcionam compreender o impacto 
da pandemia e a necessidade de cuidados. A vaci-
nação, até o momento, é a forma mais eficiente de 
proteger a população, desde que realizada com pla-
nejamento e abrangência necessários.

FONTES  
DE PESQUISA

  ESTUDO PUBLICADO NA REVISTA PIAUÍ: https://piaui.folha.uol.com.br/covid-rouba-dois-anos-da-expectativa-de-vida-dos-brasileiros/

  AGÊNCIA BRASIL: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/pandemia-faz-expectativa-de-vida-cair-um-ano-em-sao-paulo

  IBGE: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos

Pandemia
Entenda o impacto da Covid-19  
na expectativa de vida

Há mais de um ano, convivemos com a pandemia de 
Covid-19, atentos à saúde e buscando ao máximo 
nos proteger. Seja nos noticiários, redes sociais, en-
tre amigos e familiares, ouvimos relatos do quanto o 
novo coronavírus tem impactado a vida das pessoas 
de diferentes formas. 

Estudos têm revelado o efeito da Covid-19 na expec-
tativa de vida. No Brasil, esse é um índice que tem 
crescido a cada ano. No final de 2020, o IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que, 
em 2019, a expectativa de vida havia subido para 76,6 
anos, três meses a mais do que o apurado no ano an-
terior. Para homens, passou de 72,8 para 73,1 anos e, 
para mulheres, foi de 79,9 para 80,1 anos.

Essa tem sido uma tendência marcante no Brasil. A 
expectativa de 76,6 anos (2019), significou um au-
mento de 31,1 anos, considerando-se ambos os se-
xos, em relação ao indicador observado em 1940. 

 PÍLULAS DO CONHECIMENTO

PÍLULAS DO 
CONHECIMENTO
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 SAÚDE EM DIA

A vacinação em massa, abrangendo grupos defi-
nidos por idade, é a principal arma contra o avan-
ço da doença na visão de cientistas e especialistas  
no assunto.  

Os brasileiros têm sido imunizados, até o momento, 
com as vacinas CoronaVac (produzida pelo laborató-
rio Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, 
da China) e AstraZeneca/Oxford (produzida pela Fio-
cruz, em parceria com a Universidade de Oxford e 
farmacêutica AstraZeneca).

PRODUÇÃO NACIONAL É NOVA ESPERANÇA

O Instituto Butantan anunciou, no dia 26 de março, 
uma nova candidata à vacina contra o coronavírus 
(Sars-CoV-2). Produzido inteiramente no Brasil, o imu-
nizante tem pedido de autorização para ensaios clíni-
cos em seres humanos sendo analisado pela Anvisa. 

O Instituto Butantan é o maior produtor de vacinas 
do país e já fornece a CoronaVac, vacina de origem 
chinesa com maior volume disponível no Brasil atual-
mente.

Covid-19
Vacinar  
é preciso!

  
SAÚDE EM DIA
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AS VACINAS SÃO EFICAZES?

Não existe, até o momento, um tratamento conside-
rado como eficaz para a Covid-19. O que se sabe é 
que, para alguns, o vírus pode nem gerar sintomas, ou 
então causar um leve mal-estar, enquanto, para outros, 
pode causar graves problemas de saúde, exigindo in-
ternação hospitalar, cuidados intensivos e altamente 

A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 14 dias a 28 dias entre elas. 
Com intervalo de 14 dias sua  eficácia global é de 50,7%. Este percentual  sina-
liza que a vacina se mostrou capaz de prevenir o aparecimento de sintomas da  
Covid-19 em 50,7% dos voluntários. No entanto, estudo divulgado em 11/04/2021, 
por cientistas do Instituto Butantan, indica que este índice pode chegar a 62,3%, 
quando o intervalo entre as duas doses é maior: de 21 a 28 dias. Para os casos 
que requerem assistência médica, a eficácia varia entre 83,7% e 100%.

Segundo informações da Agência Brasil, a vacina tem 82,4% de eficácia geral 
com uma segunda dose aplicada após um intervalo de três meses. A pesquisa 
também revela que, com a primeira dose, já se alcança 76% de eficácia. Para 
casos mais graves da doença, a eficácia foi de 100%. Após o 21º dia de imuniza-
ção, tempo considerado necessário para que o organismo desenvolva os anticor-
pos, não houve nenhuma internação hospitalar no grupo vacinado.

LINKS ÚTEIS  
E FONTES

  BRASIL IMUNIZADO • GOVERNO FEDERAL: https://www.gov.br/saude/

  AGÊNCIA FAPESP: https://agencia.fapesp.br/eficacia-da-coronavac-pode-chegar-a-623-com-intervalo-maior-entre-as-doses-sugere-estudo/35612/

  AGÊNCIA BRASIL:  https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-04/uma-dose-de-vacina-reduz-infeccao-em-ate-65-revela-estudo 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/estudo-aponta-que-vacina-da-oxford-tem-82-de-eficacia-apos-2a-dose

  DÚVIDAS FREQUENTES • GOVERNO DE SP: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/duvidas-frequentes-coronavirus-0307.pdf

CORONAVAC

VACINA OXFORD/
ASTRAZENECA

invasivos. Médicos têm discutido, também, as seque-
las de pós-Covid-19, mesmo entre os assintomáticos. 

O caminho, portanto, é a vacinação. As vacinas não 
impedem que as pessoas contraiam o vírus, mas pro-
porcionam maior resistência a ele. A possibilidade de 
desenvolver a Covid-19 é menor e, caso contraída a 
doença, deverá ocorrer de forma branda, reduzindo 

fortemente a necessidade de internação e os riscos 
de complicação e agravamento do quadro. 

Uma pessoa vacinada pode continuar transmitindo o 
vírus. Daí a necessidade de serem mantidos todos os 
cuidados (uso de máscara, higienização das mãos e 
distanciamento) até que a população esteja devida-
mente protegida pela vacina. 

ALERTA 
IMPORTANTE

Vale lembrar que, para a devida imunização, a 
pessoa precisa tomar as duas doses da vaci-
na, no prazo recomendado em cada uma de-
las. É fundamental seguir essa recomendação. 

Em função de novas variantes do vírus, e até 
que se atinja um percentual adequado de po-
pulação imunizada, todos devem manter os 
cuidados necessários para evitar a contami-
nação pelo novo coronavírus. Cada um de nós 
precisa fazer sua parte.

  
SAÚDE EM DIA
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 SUAS FINANÇAS

Você sabia que, mesmo com o prazo de entrega da 
Declaração de Imposto de Renda 2021 adiado para o 
dia 31 de maio, o calendário de restituição foi manti-
do? Então, quanto antes você entregar sua Declara-
ção, maiores as chances de receber sua restituição 
(caso tenha direito) nos primeiros lotes. 

Vale lembrar que idosos, pessoas com deficiência 
ou doenças graves e professores têm preferência no 
pagamento, recebendo sua restituição antes dos de-
mais contribuintes. 

COMO O VALOR É CORRIGIDO?

Se, ao preencher sua Declaração de Imposto de Ren-
da, você tiver como resultado “Imposto a Restituir”, 
este valor será devolvido na conta bancária indica-
da na Declaração. O valor da restituição do IRPF é 
atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do mês 
seguinte ao prazo final de entrega da Declaração, 
até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês  
do depósito.

APROVEITE O BENEFÍCIO FISCAL!

Diversos fatores podem afetar o resultado da sua 
Declaração. Por isso, é importante dedicar tempo 
e atenção ao preenchimento do documento, fazer 
simulações, utilizando as deduções permitidas por 
lei, comparar os resultados com e sem deduções e 
escolher o modelo mais vantajoso (Simplificado ou 
Completo).

Uma das formas de reduzir seu imposto a pagar e, 
até, de aumentar suas chances de restituição do IR, 
é aproveitar o benefício fiscal do seu Plano de Apo-
sentadoria BASF. Você pode aplicar essa estratégia 
ao longo do ano e, assim, garantir bons resultados! 

VEJA COMO FUNCIONA

No Plano de Aposentadoria BASF (assim como em 
todos os Fundos de Pensão e Planos PGBL), o di-
nheiro que você deposita ao longo do ano (contribui-
ções) pode ser descontado do Imposto de Renda a 
ser pago, até o limite máximo de 12% da sua renda 
bruta anual tributável. Para isso, é importante utilizar, 
na hora de declarar IR, o modelo completo. 

Na prática, usando esse benefício fiscal de 12%, 
você paga menos imposto ou até aumenta sua resti-
tuição! Na Declaração de IR 2021, deve-se informar 
as contribuições realizadas ao seu Plano em 2020. 

Já pensando na Declaração de IR 2022, comece ago-
ra mesmo a planejar esse benefício fiscal ao longo 
de 2021. A dica é comparar, mês a mês, se o valor 
da sua contribuição tem sido compatível à dedução 
permitida. Caso isso não ocorra, você pode comple-
mentá-la, aumentando sua contribuição básica e/ou 
por meio da contribuição adicional. Assim, o dinheiro 
economizado com imposto pode ser poupado, pen-
sando no futuro.

Imposto de Renda
Atenção aos prazos  
e à restituição!

PARA SABER MAIS SOBRE A 
RESTITUIÇÃO DE IR, ACESSE:
https://www.gov.br/pt-br/servicos/ 
consultar-restituicao-de-imposto-de-renda

CONFIRA O 
CALENDÁRIO

31 de maio

30 de junho

30 de julho

31 de agosto

30 de setembro

1º LOTE

2º LOTE

3º LOTE

4º LOTE

5º LOTE
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 MATÉRIA DE CAPA

MATÉRIA  
DE CAPA

Você já parou para pensar que boas decisões e ati-
tudes tomadas no momento presente podem afetar 
positivamente seu futuro? 

Por exemplo: manter uma alimentação saudável, 
praticar atividades físicas e combater o estresse são 
ações que podem contribuir para sua qualidade de 
vida no longo prazo. 

O mesmo raciocínio vale para o planejamento finan-
ceiro. Para realizar seus sonhos no futuro, você pre-
cisa começar a agir o quanto antes. Como a grande 
maioria das nossas aspirações envolve dinheiro, o 
caminho é um só: poupar o quanto antes!

Planejar seu futuro envolve estratégia e... ação! Não 
espere o tempo passar. Hoje, ao pensar na sua apo-
sentadoria, por exemplo, você pode ter a sensação 
de uma realidade muito distante. Mas precisa ter 
consciência de que ela chega para todos!

Curtir a vida e contar com independência financeira 
são objetivos que envolvem planejamento. Foi-se o 
tempo (há muitos e muitos anos!) em que o valor re-
cebido do INSS garantia a cobertura de suas despe-
sas na aposentadoria. 

Tenha a certeza de que você é responsável pelas 
suas realizações. Se você não poupar, não terá di-
nheiro no futuro para viver, custear suas despesas. E 

nem tudo, quando se fala em futuro, é aposentadoria! 
Você pode ir juntando dinheiro para outras realiza-
ções pessoais de longo prazo, como viajar, comprar 
um imóvel ou mesmo conquistar a tão sonhada inde-
pendência financeira. 

O Plano de Aposentadoria BASF pode ser um gran-
de aliado no seu planejamento. Além de contar com 
a contribuição da Patrocinadora, que já  dobra logo 
no início o valor investido (Contribuição Básica), você 
conta com uma equipe altamente capacitada que 
aloca seus recursos nas melhores modalidades de 
investimento, fazendo seu dinheiro  render e conquis-
tando excelentes resultados no longo prazo.

Planeje seu futuro
Plano BASF ajuda a 
realizar sonhos!
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MATÉRIA  
DE CAPA

ACESSE!
https://www.basf.com/br/pt/who-we-are/BASF-Sociedade-de-Previdencia-Complementar/a-basf-previdencia.html

Não deixe seus sonhos e projetos 
no papel. Comece hoje mesmo sua 
estratégia. Seu futuro o espera!

CONFIRA, A SEGUIR, DEZ PASSOS PARA SEU PLANEJAMENTO:

Reveja periodicamente sua estratégia: de tempos em 
tempos, avalie seu planejamento. Você está alcançando  
suas metas? Será que é preciso revê-las?

Defina seu objetivo: a primeira etapa de qualquer planejamento 
financeiro é definir aonde você quer chegar. No caso da sua 
aposentadoria, não poderia ser diferente: sem um objetivo em 
mente, você não tem como traçar um plano de execução. 

Estabeleça seu prazo: essa é uma variável importante para 
seu planejamento, definindo em quanto tempo pretende 
alcançar seu objetivo.

Seja disciplinado e persista: definido seu objetivo e estabelecido 
prazo para realizá-lo, siga seu planejamento com disciplina e 
persistência, mesmo diante das dificuldades. Quanto maior o 
prazo para acumular recursos, melhor o resultado.

Defina suas receitas no futuro: 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.

Estime quanto precisará juntar: 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 os gastos com saúde.

Comece o quanto antes: quanto mais cedo começar, 
maior será o período de acumulação, exigindo menos 
esforço e garantindo melhores resultados.

Seja regular: de nada adianta depositar todo o dinheiro 
recebido do seu décimo terceiro salário, por exemplo, e 
depois não pensar mais no assunto. Pior ainda: por conta 
de um mês em que as despesas aumentaram, acabar 
sacando parte do dinheiro investido. Poupe pouco, mas 
com frequência. E não mexa neste dinheiro!

Respeite as etapas da vida: sabendo identificar e respeitar 
as 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.

Coloque seu plano em ação: é hora de agir! Como 
poupar é preciso, procure refletir se vale a pena manter 
seu estilo de vida hoje, em detrimento do seu padrão na 
aposentadoria, ou se deve reduzir alguns gastos hoje para 
poder realizar seus sonhos no futuro!
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 INVESTIMENTOS

Criptomoedas
Conceitos e cuidados 
para quem quer investir

demanda, ou seja, quanto mais pessoas querendo, 
mais caro fica, e vice-versa.

Hoje existem centenas de diferentes tipos de crip-
tomoedas, mas o bitcoin ainda é a mais conhecida. 
Especialistas dizem que dá para ganhar dinheiro com 
a moeda virtual, mas é preciso ter uma série de cui-
dados para não cair em golpes e para minimizar o 
risco de o bitcoin se desvalorizar.

As criptomoedas são um assunto muito novo: o bit-
coin foi criado apenas em 2008. Por isso, os órgãos 
reguladores ainda estão discutindo regras para essa 
classe de ativos. 

Todas as moedas e todas as transações feitas 
com elas ficam registradas em um “blockchain”, 
uma espécie de banco de dados descentralizado, 
que usa criptografia para registrar as transações.  
Dessa forma, os arquivos não podem ser copia-
dos ou fraudados e as transações não podem ser  
rastreadas.

Os bitcoins de cada usuário são armazenados nas 
chamadas carteiras digitais, nas quais é possível 
transferir e acessar as moedas. Elas são, basicamen-
te, programas e softwares instalados em computado-
res e celulares. O bitcoin, como qualquer outra moe-
da, sofre variações diárias e segue a lei da oferta e da 

Você já ouviu falar em bitcoin? Trata-se de um tipo 
de moeda virtual ou criptomoeda, que não é emitida 
nem impressa por governos ou bancos tradicionais, 
mas criada por um processo computacional comple-
xo, conhecido como “mining” (mineração). É possí-
vel comprar, enviar e receber bitcoins sem nenhum 
intermediário, como bancos ou emissores de cartão 
de crédito.

O bitcoin foi a primeira moeda virtual do mundo – e 
pode ser usado para a compra de serviços, produtos 
e quaisquer outros itens em estabelecimentos que 
aceitem ser pagos com ele.
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O QUE DIZ O BANCO CENTRAL DO BRASIL?

As criptomoedas não são reguladas, autorizadas ou 
supervisionadas pelo Banco Central. Não há legis-
lação ou regulamentação específica sobre o tema 
no Brasil.

O cidadão que decidir utilizar os serviços presta-
dos por essas empresas deve estar ciente dos ris-
cos de eventuais fraudes ou outras condutas de 
negócio inadequadas, que podem resultar em per-
das patrimoniais.

O Banco Central explica que as moedas virtuais po-
dem ser utilizadas como investimento, mas alerta 
que a compra e a guarda de moedas virtuais es-
tão sujeitas aos riscos de perda de todo o capital 
investido, inclusive em razão de fraudes, além da 
variação de seu preço. Ataque de hackers, erros de 
servidor e extravio da assinatura virtual do bitcoin 
são alguns dos riscos que podem acarretar a perda 
de todas as criptomoedas e, consequentemente, de 
um alto valor financeiro.

FONTES  
DE PESQUISA

  BANCO CENTRAL DO BRASIL: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_moedasvirtuais

  PORTAL DO INVESTIDOR: https://www.investidor.gov.br/publicacao/Alertas/alerta_CVM_CRIPTOATIVOS_10052018.pdf

  PORTAL DO BITCOIN: https://portaldoBitcoin.uol.com.br/cvm-aprova-primeiro-etf-de-Bitcoin-do-brasil/

BITCOIN COMO INVESTIMENTO

Como se trata de um mercado bastante novo, há 
muito a ser discutido. A CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários), por exemplo, autorizou, em março des-
te ano, a negociação do primeiro ETF de bitcoin da 
B3, Bolsa de Valores brasileira. O fundo de índice 
estará disponível para todos os investidores e será 
100% alocado em bitcoin, replicando o preço médio 
da criptomoeda nas principais corretoras reguladas 
do mundo.

A valorização do bitcoin levou muitas pessoas a bus-
carem essa criptomoeda como uma forma de inves-
timento. Por isso, existem corretoras e empresas es-
pecializadas na sua oferta.

Vale lembrar, entretanto, que esse é um investimento 
de alto risco: na mesma proporção que pode enri-
quecer seus investidores muito rapidamente, tam-
bém pode fazer com que percam muito dinheiro. 

Os investimentos em bitcoin são tributados pelo Im-
posto de Renda, no caso de lucros acima de R$ 35 
mil, e devem ser incluídos na declaração anual de IR.

A BASF PREVIDÊNCIA INVESTE EM BITCOINS?

Não. Além de não regulados pelo Banco Central do 
Brasil, os investimentos em bitcoin não estão pre-
vistos na legislação que rege os investimentos dos 
Fundos de Pensão (Res. Bacen 4661/18), o que por 
si só é um impeditivo. Bitcoins oferecem riscos al-
tos, como citado anteriormente, e alta variação de 
preços, conhecida como volatilidade. 
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