NÓS VAMOS AJUDA-LO A POUPAR DINHEIRO E SE
PREPARAR PARA O FUTURO!
VOCÊ SABIA QUE APENAS 3% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA TEM UM FUNDO DE PREVIDENCIA
FECHADA?
A Fundação Previdenciária IBM (ou apenas Fundação IBM) foi criada em 1978 a fim de prover aos funcionários da
de suas patrocinadoras um fundo de previdência privada onde poderiam poupar e fazer render seu dinheiro,
principalmente para prepara-los para a aposentadoria e um futuro mais tranquilo.
Atualmente possuímos aproximadamente 10 mil participantes ativos e mais de 1.700 aposentados!

QUAL O MOMENTO PARA COMEÇAR A SE PREPARAR PARA O FUTURO?
O melhor momento para se preparar para o futuro é AGORA, e por isso oferecemos a você a oportunidade de
aderir ao nosso plano de previdência.

CINCO RAZÕES PARA VOCÊ ADERIR A FUNDAÇÃO PREVIDENCIÁRIA IBM HOJE!
1.
Acumular uma poupança para a sua aposentadoria sem sentir no bolso, pois as contribuições são
descontadas do seu contracheque todo mês;
2.
Quando você contribui, a empresa também faz contribuições na sua conta individual. É um dinheiro
garantido, melhor do que qualquer outro investimento de longo prazo, se não aderir não terá este benefício;
3.
Você aproveita o incentivo fiscal do governo podendo deduzir o valor das suas contribuições ao plano da
base de cálculo do IR, até o limite de 12% da sua renda bruta anual tributável;
4.
A Fundação IBM, que administra o plano, é uma entidade sem fins lucrativos e, por isso, não cobra
despesa administrativa de seus participantes ativos, ou seja, dos atuais funcionários da IBM Brasil, IGF e Proxxi,
ao contrário de bancos e entidades abertas de previdência;
5.
O plano oferece benefícios em caso de invalidez ou morte do participante. Uma segurança extra para você
e sua família em momentos difíceis.

NÓS VAMOS EXPLICAR TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER
PARA COMEÇAR A INVESTIR NO FUTURO AGORA MESMO!

QUEM CONTRIBUI COM O MEU FUTURO?
Vamos explicar um pouco como funcionam as contribuições do Plano de Benefício Definido da Fundação IBM.
SUAS CONTRIBUIÇÕES

O QUE É

EXEMPLOS
 Se o seu salário for de R$1.500,00 e você
escolher investir 5% ao mês, você guardará
R$75,00!

Contribuição Voluntária

Quando você fizer sua inscrição, vai escolher
um percentual do seu salário que você vai
guardar na sua conta com a Fundação IBM
todos os meses! Você pode investir de 0% a
30% de seu salário todos os meses.

 Se o seu salário for de R$3.000,00 e você
escolher investir 12% ao mês, você
guardará R$360,00!
 Se o seu salário for de R$10.000,00 e você
escolher investir 30% ao mês, você
guardará R$3.000,00!

Contribuição Adicional

CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA

Fez horas extras e quer investir? Sempre que
você quiser, poderá tranferir para a sua conta
um percentual de outros valores adicionais que
você receber da companhia junto do seu salário
naquele mês!

O QUE É

 Horas extras, participação de lucros da
empresa, bônus, rescisão. Você pode
escolher investir os valores em seu futuro!
 Você pode escolher o quanto quer investir,
entre 1% e 100% dos valores adicionais!

EXEMPLOS
 Se o seu salário for de R$1.500,00 e você
estiver contribuindo, a patrocinadora
investirá mensalmente R$15,00!

Até 2 anos de serviço na
patrocinadora

Quando você investe em si mesmo, a
patrocinadora também investe. Será
adicionado, mensalmente, o equivalente a 1%
do seu salário mensal, desde que você também
esteja investindo!

 Se o seu salário for de R$3.000,00 e você
estiver contribuindo, a patrocinadora
investirá mensalmente R$30,00!
 Se o seu salário for de R$10.000,00 e você
estiver contribuindo, a patrocinadora
investirá mensalmente R$100,00!

Acima de 2 anos de serviço na
patrocinadora

Completou 2 anos de serviço na patrocinadora?
Parabéns! Se o seu salário for menor do que a
Unidade de Referência* será investido até 1,5%
do seu salário!
Se o seu salário for maior do que a Unidade de
Referência* será investido até 1,5% da Unidade
de Referência*, adicionando o percentual
definido por você para a Contribuição
Voluntária entre a diferença do seu salário e a
Unidade de Referência*, porém, limitado a 6%.

 Se o seu salário for de R$1.500,00 e você
estiver contribuindo com 2% do seu salário
mensal, a patrocinadora investirá
mensalmente R$22,50!
 Se o seu salário for de R$3.000,00 e você
estiver contribuindo com 6% de seu salário
mensal, a patrocinadora investirá
mensalmente R$45,00!
 Se o seu salário for de R$10.000,00 e você
estiver contribuindo com 6% de seu salário
mensal, a patrocinadora investirá
mensalmente R$383,14!

*Unidade de Referência: Valor reajustado anualmente no mês de janeiro com base no INPC do ano anterior. A UR para 2019 é de R$4.984,62.

Para entender melhor e ver quanto na prática você investirá todos os meses, acesse o nosso Simulador de
Contribuições no Portal da Fundação: http://ibm.biz/SimuladorDeContribuicao

COMO FAZER PARTE?
Você pode fazer sua inscrição na Fundação IBM agora mesmo ou pode optar por fazer isso mais tarde. Quando
você receber o formulário de inscrição da Fundação IBM, você precisará preencher algumas informações
importantes:

Percentual de Contribuição: O percentual que você irá
autorizar a patrocinadora a descontar mensalmente de seu
salário e guardar em sua conta da Fundação IBM, que pode
ser de 0% a 30%! Você pode aumentar ou diminuir seu
percentual de contribuição mensalmente, até o dia 15 do mês
através do Portal do Participante.

Perfil de Investimento: A Fundação IBM oferece para
todos os seus participantes a opção de 8 perfis de
investimento. Você pode conhecer mais sobre eles nesta
cartilha: http://ibm.biz/CartilhaPerfildeInvestimento. Mas não
se preocupe! Você poderá trocar seu perfil de investimento a
cada três meses através do Portal do Participante, até o dia 20
do mês.

Opção de Tributação: Esta opção define o tipo de tributação que seus investimentos sofrerão no momento
em que forem retirados. Atenção: O regime de tributação é escolhido no momento da inscrição e não pode ser
alterado. Você pode escolher entre dois regimes:
Regime Progressivo: Para renda mensal é semelhante à tabela do Imposto de Renda incidente sobre o
salário mensal como ativo, com dedução as devidas deduções. Em caso de Resgate é abatido direto na
fonte em 15% e deverá ser providenciado o ajuste na Declaração Anual de IR.
Regime Regressivo: Criado em janeiro de 2005, consiste em uma tabela escalonada por períodos de
acumulação do saldo. Começa em 35% e a cada 2 anos a faixa onde a contribuição está diminui 5%,
chegando em 10% de IR, após 10 anos de acumulação. Neste regime para calcular a alíquota do imposto
não se leva em consideração do tempo de vínculo e sim do tempo em que a contribuição está alocada em
sua conta, sendo assim, o percentual não é aplicado no saldo total e sim individualmente em cada
contribuição. Para entender melhor, assista este vídeo: http://ibm.biz/VideoRegimeRegressivo.

Beneficiários em caso de Falecimento: É muito importante que você preencha quem serão os seus
beneficiários, você pode indicar quem você quiser, independente do parentesco. Lembrando que estes
beneficiários dizem respeito apenas à Fundação IBM. Depois você pode atualiza-los a qualquer momento.

COMO FAZER SUA ADESÃO DEPOIS DA ADMISSÃO?
Você pode fazer sua adesão na Fundação Previdenciária IBM depois, basta
seguir o procedimento descrito neste link: http://ibm.biz/QueroAderir.

Caso você saia da companhia antes
de se aposentar, não se preocupe,
você não perde os seus
investimentos! Para saber mais
acesse o link abaixo:
http://ibm.biz/HandoutFundacao

COMO O PARTICIPANTE FAZ PARA ENTRAR EM CONTATO COM A FUNDAÇÃO IBM?
Para conhecer melhor a Fundação IBM acesse nosso portal em www.fundacaoibm.com.br ou entre em
contato pelo telefone (11) 4004-4509.

