
Agora que você conhece as vantagens de investir no plano São Bernardo e sabe 
como funciona os aportes ao plano, que tal reavaliar as suas metas de longo prazo?

Afinal, você é responsável por suas escolhas e pela formação de seu patrimônio.
São suas atitudes de hoje que moldam o seu futuro!

Lembre-se: contribuir mensalmente para o seu plano fará diferença na formação
de sua reserva financeira de longo prazo.

Para saber como aderir ao plano, consulte o nosso site.
Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso time: 

saobernardo@saobernardo.org.br

O primeiro passo para construir o seu 
futuro é fazer investimentos de longo 
prazo, e o plano São Bernardo é uma 
ótima opção para você considerar em 
sua cesta de investimentos para ter 
um pós-carreira mais tranquilo.

VEJA ALGUMAS
VANTAGENS

A São Bernardo é 
uma entidade sem 
fins lucrativos, o que 
significa que toda 
rentabilidade obtida 
com os investimentos 
é convertida ao 
próprio plano.

O montante aplicado 
pela São Bernardo é 
alto e permite que 
você acesse vantagens 
financeiras que 
somente investidores 
institucionais têm.

As patrocinadoras
da São Bernardo 
assumem os custos da 
taxa de administração 
para os funcionários 
participantes ativos
do plano.

As patrocinadoras 
contribuem
com 150% da 
contribuição básica 
do participante ativo.

É possível obter 
vantagem fiscal com 
as contribuições 
feitas ao plano de 
previdência. Se você 
for optante pelo 
modelo completo 
de declaração anual 
de ajuste do IR, 
poderá reduzir em 
até 12% a base de 
cálculo do IR 
descontado 
mensalmente na 
fonte.

ENTENDA MELHOR
AS CONTRIBUIÇÕES

GOSTOU? QUE TAL REAVALIAR AS
SUAS METAS DE LONGO PRAZO?

VOCÊ SABE COMO
FUNCIONAM AS
CONTRIBUIÇÕES
PARA O SEU PLANO? 

Além dessas vantagens, há a ação dos juros compostos que você deve considerar.
Eles trabalham a favor de sua reserva, pois quanto mais você investe no plano, maior é o seu patrimônio.

Para investir em seu plano São Bernardo, você pode fazer contribuições mensais e esporádica.

Para salário aplicável de até 15 USB
Investimento é de 2%

Para salário aplicável acima de 15 USB
O investimento é:

2% sobre a parcela do salário aplicável 
de até 15 USB + 2% a 7% sobre a 

parcela que exceder 15 USB

Para qualquer faixa
 de salário aplicável

Você pode investir um 
percentual entre 2% e 
12%, desde que invista 

com o percentual máximo 
da Contribuição Básica

(2% até 15 USB e 7% 
acima de 15 USB)

Para qualquer faixa
de salário aplicável 
Você pode investir um 
percentual entre 2% e 
12% da sua 
participação nos lucros 
independentemente 
do percentual de sua 
Contribuição Básica 
Mensal.

Contribuição opcional e 
desvinculada do salário. 
Você pode investir o quanto 
quiser, a qualquer tempo e 
quantas vezes quiser. Essa 
contribuição não vem na 
folha de pagamento. Você 
emite o boleto na Área do 
Participante, área restrita do 
website da São Bernardo.

150% da contribuição básica
do participante ativo

Não há contrapartida da Patrocinadora 
para as contribuições voluntárias e 
também para Autopatrocinados

CONTRIBUIÇÃO
BÁSICA [OBRIGATÓRIA] 

VOLUNTÁRIA
MENSAL 

CONTRIBUIÇÃO
ORDINÁRIA DA EMPRESA

VOLUNTÁRIA
ESPORÁDICA

VOLUNTÁRIA
ESPORÁDICA LIVRE

PARTICIPANTE ATIVO PATROCINADORA

PARTICIPANTE ATIVO/
AUTOPATROCINADO

PARTICIPANTE ATIVO/
AUTOPATROCINADO

PARTICIPANTE ATIVO

15 USB = R$ 7.507,50
válido até janeiro de 2024

Para as contribuições, a São Bernardo adota uma unidade
de medida chamada USB, cujo valor atual é de R$ 500,50.
O reajuste da USB é anual e ocorre em janeiro. 

NOVA


