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PALAVRA
DO DIRETOR
Caros amigos,
Tivemos um excelente início de ano em 2019!
Lançamos o Previleve, o plano família da
Previbayer com muita alegria no mês de fevereiro.

Nas próximas páginas vocês poderão acompanhar um pouco mais sobre a Festa dos Aposentados de 2018, o cenário atual dos investimentos
e muito mais.

Convido vocês a buscarem mais informações
no Boletim Especial sobre o plano e também no site www.previleve.com.br, e fazer a
adesão dos seus familiares.

Excelente início de ano a todos, um grande abraço e ótima leitura!

Este ano teremos uma programação bastante intensa no relacionamento com você, participante, buscando melhorar a cada dia os
nossos serviços e te oferecer os melhores benefícios.

Lucas Nóbrega

Diretor Superintendente
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FIQUE LIGADO!

COMO FOI 2018 E O QUE ESPERAR PARA
ESTE ANO EM RELAÇÃO À ECONOMIA
Acompanhar o mercado financeiro pode
ser complicado e até mesmo chato para
quem não tem familiaridade com o assunto. Mas cada movimentação que acontece
na economia, seja a do Brasil ou de qualquer lugar no mundo, afeta diretamente o
seu bolso. Ela está presente em diversos
aspectos da nossa vida e, por isso, é preciso ficar atento.

A maior paralização dos últimos 20 anos
parou completamente o país durante 10
dias.
O ponto crucial que estava sendo discutido na época foi o preço do diesel. Motoristas estavam insatisfeitos com a alta
da gasolina e foram necessárias diversas
reuniões entre o governo e representantes da classe para uma tentativa de acordo. O governo, então, cedeu e deu um subsídio de R$0,46 por litro de diesel durante
o resto do ano. A medida, que acabou no
dia 31 de dezembro, custou aos cofres
públicos mais de R$ 12 bilhões, segundo
reportagem da UOL. A saída de Pedro Parente, até então presidente da Petrobras,
também injetou instabilidade no cenário
econômico, como a queda do preço do
petróleo.

2018 foi uma verdadeira montanha-russa.
E para saber o que 2019 nos reserva, é
necessário olharmos para trás para compreender como este mercado tem funcionado e, assim, estabelecer boas estratégias para fazer o seu dinheiro render este
ano. Por isso, a Previbayer preparou um
resumão simples e didático de tudo o que
aconteceu em 2018 e quais são as previsões para 2019.

Além disso, o cenário econômico internacional viveu grandes turbulências. A
guerra comercial travada entre as duas
maiores potências do mundo: China e
Estados Unidos. A Folha de S. Paulo entrevistou alguns especialistas no final do
ano passado para falar sobre como esses
acontecimentos poderiam afetar o Brasil.
Havia divergências entre os especialistas.
O Brasil é um grande exportador de com-

2018 FOI MARCADO PELA
VOLATILIDADE DO MERCADO
Muitos acontecimentos influenciaram o
cenário econômico brasileiro durante o
ano passado, alguns foram promissores
outros nem tanto. Podemos começar citando a própria greve dos caminhoneiros
que aconteceu no final de maio de 2018.
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modities, como a soja. Para alguns dos entrevistados, as tarifas impostas pelo EUA
podem fazer a economia chinesa desacelerar e, consequentemente, o crescimento
mundial também retrair. Já outros acreditam que esse pode ser um momento positivo para o país, já que o Brasil poderá
aumentar as exportações principalmente
para a China. Mas o fato é que a guerra
comercial tem gerado muitas incertezas
que refletem diretamente no mercado financeiro.

las impulsionadas pelas eleições, o mercado acabou favorecendo investidores
que optaram por correr mais riscos. Em
contrapartida, o ganho real da poupança
foi mínimo, já que a rentabilidade estava
próxima ao valor da inflação. Além disso,
as turbulências internas e externas fizeram o dólar oscilar.

E O QUE ESPERAR PARA
ESTE ANO?
2019 certamente será um ano de muitos
desafios para a economia brasileira, mas,
uma boa notícia já foi anunciada. Segundo a Folha de S. Paulo, a bolsa brasileira
teve um aumento histórico em janeiro de
2019, subindo 1% e atingindo mais de 95
mil pontos. Tal aumento pode ser relacionado ao otimismo com a reforma da Previdência, que também foi uma das bandeiras levantadas por Bolsonaro, além
de outras medidas liberais do governo do
presidente do PSL.

A alta dos juros dos EUA também foi fator decisivo no aumento do dólar, já que
investidores que possuíam dinheiro aplicado em países emergentes, como o Brasil, tiveram a opção de retirar esse capital para investir o montante em títulos do
Tesouro Americano. Dessa forma, como a
moeda americana tornou-se mais escassa
no mercado, consequentemente, ela teve
uma forte subida.
Não bastasse tudo isso, em 2018 também
tiveram as eleições presidenciais. Apesar de tantas polêmicas principalmente
em relação ao presidente Jair Bolsonaro,
o mercado reagiu, ainda que de maneira
lenta. De acordo com uma reportagem do
Jornal da Globo, exibida no começo do ano,
os investimentos com maior risco foram
os que obtiveram uma rentabilidade melhor. Por causa das incertezas, muitas de-

No entanto, nem todos os posicionamentos do governo andam agradando por aí.
Atitudes retaliativas podem afetar em
grande escala a economia brasileira. Este
é o caso da Arábia Saudita, a maior importadora de carne de frango do Brasil. O
país suspendeu a importação do alimento
de 33 frigoríficos do país. Acredita-se que
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a medida seja uma forma de repressão à
sinalização dada por Bolsonaro acerca de
transferir a embaixada brasileira de Israel
para Jerusalém. Parlamentares também
reagiram contra a declaração do Presidente da República.

a economia global. A bolsa de valores, no
entanto, reagiu mal ao discurso de Bolsonaro durante o Fórum, fazendo com que
o dólar subisse para quase R$ 3,80.
O Ministro da Economia, Paulo Guedes,
também esteve no país para falar um
pouco das medidas que o governo de Bolsonaro pretende adotar nesses próximos
anos. Entre as pautas estão a reforma
da Previdência, o plano de privatizações
e a reforma administrativa, que segundo
a Folha de S. Paulo, serve para dar uma
mensagem de entusiasmo a investidores
e ao mesmo tempo aquecer a economia.

Outro fato importante que está sendo amplamente divulgado na imprensa é a ida de
Bolsonaro para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O evento ocorre em todo mês de janeiro há quase 50
anos. Lá, os líderes mundiais, chefes das
maiores empresas do mundo, entre outras personalidades discutem uma série
de assuntos, entre eles a perspectiva para

PREVIBAYER CELEBRA NA ABRAPP O

No dia 24 de janeiro, como parte das comemorações do Dia dos Aposentados, convidamos o Sr. Manuel Agostinho Gomes
para participar e representar os assistidos
da Previbayer no evento tradicional de celebração à data realizado pela Abrapp.

Agradecemos ao senhor Manuel pela
presença e alegria, e parabenizamos
mais uma vez todos os Aposentados
por este dia tão especial!

Foto: Manuel Agostinho Gomes
(aposentado) e Bruna Medeiros (Previbayer).
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PREVIBAYER EM NÚMEROS

Raio X Previbayer

Total benefícios pagos (dezembro/2018):

Plano BD

Plano CD

Aposentadoria - R$ 3.044.720,54

Aposentadoria - R$ 2.994.902,46

Aposentadoria por invalidez - R$ 217.600,33

Aposentadoria por invalidez – R$ 20.826,75

Pensão por morte – R$ 274.830,08

Pensão por morte – R$ 178.485,92

E por último, os dados de evolução do

patrimônio dos últimos 10 anos
Mês/ano

BD

CD

DEZ/18

813.342.672,31

1.093.427.520,46

1.906.770.192,77

DEZ/17

782.980.907,80

1.001.304.620,70

1.784.285.528,50

DEZ/16

910.892.096,41

729.064.658,72

1.639.956.755,13

DEZ/15

838.475.741,82

596.710.755,29

1.435.186.497,11

DEZ/14

738.953.892,10

528.496.324,58

1.267.450.216,68

DEZ/13

919.335.791,81

242.766.825,99

1.162.102.617,80

DEZ/12

947.105.597,44

216.386.011,45

1.163.491.608,89

DEZ/11

753.331.736,90

171.087.182,30

924.418.919,20

DEZ/10

720.238.315,70

141.531.692,68

861.770.008,38

DEZ/09

669.700.060,04

118.007.976,26

787.708.036,30

Total

Participantes
Situação

BD

CD

Total

ATIVO

155

3229

3384

VINCULADO

146

1614

1760

ASSISTIDO

976

845

1821

TOTAL GERAL

1277

5688

6965
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IMPOSTO DE RENDA

2019

JÁ É POSSÍVEL ENVIAR SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. O PRAZO FINAL É ATÉ DIA
30 DE ABRIL.

além de estar em conformidade com a Receita Federal, você diminui sua base para
pagamento do imposto.
Autopatrocinados e BPDs que tenham
feito contribuições para o plano durante
o ano de 2018 também devem receber a
relação dos valores via Correios. Em caso
de dúvidas ou para mais informações de
como fazer sua declaração, procure um
posto da Receita Federal ou um contador.

Para entender melhor, o imposto de renda
é uma taxa que o governo cobra sobre o
ganho das pessoas, como salários, aluguéis, prêmios, etc. Esse valor é pago de acordo com a renda de cada indivíduo. Por isso,
é importante reunir todas as informações
com antecedência para evitar erro nas informações e correr o risco de cair na malha
fina.

Quanto mais cedo você entregar a sua declaração, melhor fica sua situação. Dessa
forma, é possível corrigir eventuais erros
sem correria, e você recebe a restituição
mais rápido. Além disso, fora do prazo, o
contribuinte fica sujeito à multa de no mínimo R$165,74 e no máximo 20% do valor
do imposto devido.

Aqueles que são aposentados ou pensionistas da Previbayer, os informes de rendimentos foram enviados via Correios no
último dia 22/02, e você também pode consultá-los no nosso site www.previbayer.
com.br, na área restrita do participante.

Os aposentados que aderiram ao pagamento dos benefícios do Plano de Aposentados por meio de desconto no benefício
da Previbayer, devem considerar para fins
de Imposto de Renda, o Informe de Rendimento emitido pela Bayer, onde constam
os valores referentes ao pagamento de
Assistência Médica e Odontológica do ano
de 2018.

Para participantes ativos, as contribuições
básica e voluntária, estarão disponíveis
no Informe de Rendimentos disponibilizado pela sua empregadora, e a relação das
contribuições esporádicas foram enviadas
pelo correio. Lembrem-se de incluir todos
os valores na sua declaração, dessa forma
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DESTAQUE PREVIBAYER

Como manda a tradição, a Festa dos Aposentados em 2018 teve
duas edições: RJ e SP (30/11 e
07/12). O evento teve como tema
principal a leveza da vida, valorizando
os momentos de alegria e entusiasmo
que passamos ao lado das pessoas que
amamos.
Mais uma vez, a Festa homenageou os participantes mais experientes da Previbayer e
proporcionou o reencontro anual entre os antigos amigos de trabalho.
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Este ano não foi necessário o envio d
 a prova de vida (DRD – Declaração de Residência e Dependentes) via Correio, pois o recadastramento anual foi realizado através
do sistema SISOBI (Sistema Informatizado
de Controle de Óbitos instituído por meio
da Portaria do Ministério da Previdência
Social), e os benefícios já foram validados.
Agradecemos a presença dos 510 participantes presentes no Rio de Janeiro e dos
331 em São Paulo, foi um imenso prazer
comemorar o ano que passou com vocês!

DESTAQUE PREVIBAYER

Acesse a nossa página no Facebook
e confira todas as fotos das Festas
dos Aposentados do RJ e SP!
www.facebook.com/previbayer
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PANORAMA SOBRE INVESTIMENTOS:

Os meses de janeiro, dezembro e novembro foram marcados por volatilidade.
Dados macroeconômicos negativos marcaram a China e a Europa, enquanto os
Estados Unidos sinalizaram com possível
aumento na taxa de juros. O Brasil fez a
transição entre governos de Michel Temer
e Jair Bolsonaro. Mesmo assim, houve fechamentos positivos para todos os perfis
de investimento em praticamente todos
os meses.

dade mais intensa, pode-se dizer que a
divulgação dos dados macroeconômicos
foi positiva. A inflação foi de 0,15%, com
3,75% no acumulado, abaixo da expectativa do Banco Central. Também foram
apresentadas lentas evoluções em dados
do mercado de trabalho e da economia nacional.
No mercado externo, o Banco Central dos
Estados Unidos (FED) elevou a taxa de juros, mas fez interpretação positiva da economia, com crescimento intenso e baixa
taxa de desemprego. Donald Trump anunciou trégua na guerra comercial com a
China por 90 dias.

JANEIRO

A posse do governo de Jair Bolsonaro levou otimismo ao mercado financeiro. Índices tiveram bons fechamentos, e o dólar
se desvalorizou 5,57% em relação ao real
no mês. As notícias do exterior também
favoreceram de certa forma o cenário
brasileiro, tendo a inflação americana
apresentado queda e a sua taxa de juros
sido mantida inalterada.

No Brasil, o Ibovespa encerrou o mês com
baixa de 1,81%, porém aumento de 15,03%
no acumulado de todo o 2018. Isso impactou a Renda Variável. Na Renda Fixa, as
NTNB-s tiveram bons fechamentos.

Todos os perfis tiveram rentabilidades positivas no mês. O perfil Aposentado rendeu mais do que o CDI. Os perfis “0 a 10”,
“10 a 20” e “20 ou mais para se aposentar” também cresceram acima do CDI, beneficiados por um mês positivo na Renda
Variável, com o aumento de 10,82% do
Ibovespa. Esses perfis, são mais voláteis,
pois têm maior exposição a risco.

O perfil Aposentado apresentou resultado
acima do CDI, enquanto os perfis “0 a 10”,
“10 a 20” e “20 ou mais” não superaram
o CDI, em função dos maiores riscos assumidos e da baixa na Renda Variável. A
boa notícia é que no acumulado de 12 meses, 24 meses e 36 meses todos os perfis
continuam rendendo acima do CDI.

DEZEMBRO

NOVEMBRO

O mês seguinte às eleições no Brasil mes-

Num mês marcado por uma volatili-
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clou ansiedades na área política, com a
formação do novo governo em torno do
Ministro da Economia, Paulo Gudes, e divulgações de dados macro positivos em
relação à economia. A inflação apresentou
variação negativa, enquanto o PIB continua
a ser retomado em crescimento gradual.

elevar a taxa de juros, o que consequentemente acarretará efeitos na economia.
Mesmo com um quadro de volatilidade em
geral, com incertezas no mercado interno
e perspectivas de risco no externo, os fechamentos foram positivos. A Renda Fixa
foi favorável às NTNBs. A Renda Variável
se beneficiou da alta de 2,38% do Ibovespa.

O cenário externo contou com a desaceleração da economia na China, ainda que a
guerra comercial chinesa com os Estados
Unidos tenha apresentado uma trégua. Os
americanos anunciaram que pretendem

Todos os perfis tiveram fechamentos acima do CDI.

FELIZ DIA DA MULHER!
É a mulher que investe na educação desde
muito cedo. Que faz reservas financeiras
para os momentos difíceis, que aplica o dinheiro com sabedoria quando os ventos sopram favoráveis.

Neste mês tão especial, a Previbayer quer
ajudar a contribuir para um mundo menos
machista e um tanto mais consciente do valor feminino.
Nós, que lidamos com investimentos todos
os dias, sabemos que aquela história de que
mulher compra por impulso e não faz planejamento financeiro é puro preconceito.

O mundo não seria nada sem você.
Conte conosco no seu dia e em todos
outros.
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CONHEÇA
OS 3 ERROS
QUE ACABAM
COM SUAS
FINANÇAS

a consumir indiscriminadamente produtos
que nem ao menos precisamos.

COMO EVITAR?

Para ter uma boa saúde financeira, é preciso planejamento. Colocar na ponta do
lápis quais são os seus gastos mensais
indispensáveis e quais são os gastos variáveis. Depois disso, vale a pena dar uma
olhada na sua renda. Quanto você ganha
por mês? Esses gastos estão dentro do
seu orçamento ou eles ultrapassam esse
limite? Caso a segunda opção seja a sua
resposta, é preciso rever essas despesas.

Lidar com as finanças não é uma tarefa
fácil e equilibrar as contas dependem de
organização e planejamento, algo que não
é muito comum nos lares brasileiros. Prova
disto é que 62,8 milhões de pessoas estão
com o nome sujo no Brasil.

Se você ganha mil reais por mês, não pode
gastar 2 mil reais. Ostentação é uma palavra que não pode estar no seu vocabulário. É preciso saber viver com o que ganha,
caso contrário, você vai se afundar cada
vez mais em dívidas.

Se você faz parte dessa numerosa parcela
da população, vale a pena conferir as dicas
que a Previbayer separou sobre os erros
mais comuns que podem estar acabando
com a sua vida financeira.

Veja bem, isso não quer dizer que você não
possa utilizar parte do dinheiro para lazer
ou qualquer outra coisa que você queira
fazer, mas o que é importante é que todos
esses gastos estejam de acordo com a sua
renda mensal. O mais fácil é você repartir
esse dinheiro em quatro partes:

1. GASTAR MAIS DO QUE PODE

Esse é o clássico. Muitas famílias não sabem separar o que é gasto necessário do
que é supérfluo. Somos estimulados o
tempo inteiro por meio de propagandas na
televisão e nas redes sociais que nos levam

Gastos obrigatórios mensais: aqui você
pode incluir aluguel, conta de luz, água, te-

12

INVESTIMENTOS

lefone. São as despesas fixas.

na, essa é a única forma de você se resguardar dos imprevistos. Uma hora ou
outra você vai precisar desse dinheiro e
ninguém quer passar por aperto, certo?
Para não depender de instituições financeiras, faça a sua reserva.

Gastos variáveis: são aquelas que oscilam
de valor todos os meses ou nem são mensais, o que pode incluir comida, cabelereiro,
entre outros.
Lazer: é claro que você pode usar uma
parcela do seu dinheiro para o que quiser.
Esse é o montante que você pode gastar
sem culpa, afinal você separou o que era
necessário para as despesas mensais. Fique à vontade para poder curtir. Mas não
se exceda hein?

3. PARCELAR AS COMPRAS

Investimentos: É importantíssimo que todo
mês você reserve uma parte do seu dinheiro para investimentos, que podem ser uma
renda fixa, previdência privada, tesouro direto, entre tantos outros. Assim, você faz
o seu dinheiro render e pode colher os frutos lá na frente.

COMO EVITAR?

Ah, a maravilha do cartão de crédito!
Sabemos que parcelar as compras pode
ser o jeito mais rápido de adquirir algo
que tanto queremos, especialmente se o
valor desse item for muito alto. Mas, não
torne isso um hábito.

Tente ao máximo fazer as compras à vista. Geralmente esse tipo de pagamento
acompanha também um desconto. Saiba
barganhar e evite as parcelas. É vantajoso para quem está vendendo, já que a
pessoa vai receber o dinheiro por completo logo de cara e é benéfico para o seu
bolso.

2. DEIXAR A RESERVA DE
EMERGÊNCIA PARA DEPOIS
Os imprevistos, como o próprio nome já
diz, não dão avisos de quando vão chegar.
Uma emergência hospitalar, o carro que
quebrou, a geladeira que pifou, o chuveiro
que está vazando. São inúmeros acontecimentos repentinos que podem acontecer.
Se você não tiver uma reserva financeira,
dependendo do valor da despesa, o seu orçamento pode ficar no negativo. Empréstimos no banco nunca são as melhores soluções.

Se essa é uma compra em um valor mais
alto, se planeje. Estabeleça uma meta de
quando você pretende adquirir tal coisa e
guarde mensalmente a quantia necessária para cumprir o seu objetivo. Você vai
ver que a conta vai sair mais barata no
final e você estará com o seu orçamento
limpo.
Se você quiser saber mais sobre como
colocar as contas em dia e se planejar para ter uma vida mais equilibrada,
acesse o site da Previbayer e leia os artigos sobre Educação Financeira.

COMO EVITAR?

Não deixe de guardar um dinheirinho todo
mês. Por mais que seja uma quantia peque-
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O NOVO PLANO FAMÍLIA
DA PREVIBAYER!
Depois de muito trabalho, a Previbayer
anunciou em fevereiro, o lançamento do
Previleve, um plano de previdência moderno e exclusivo para você e para a sua família. Agora você pode convidar seus parentes de 1º grau (cônjuges, pais e filhos) para
aderir ao plano.

O Previleve oferece as melhores condições de investimento de longo prazo com
taxas menores do que os bancos e seguradoras, tudo isso a partir de R$ 50,00
mensais. Além disso, para facilitar ainda
mais a sua vida, você tem flexibilidade de
recebimento do valor investido.

BAIXE O APP LEVE! INVISTA NO FUTURO DE QUEM
VOCÊ AMA E REALIZE SEUS SONHOS COM A PREVIBAYER!

aplicativo leve

1. Abra a Google Play Store
2. Na barra de Pesquisa, procure “Leve”
3. Clique na Opção “Instalar”
4. Faça seu cadastro e aproveite!

1. Abra a App Store
2. Na barra de Pesquisa, procure “Leve”
3. Clique na Opção “Obter”
4. Faça seu cadastro e aproveite!

PARA SABER MAIS: WWW. PREVILEVE.COM.BR

14

aproveitou essa novidade para iniciar os investimentos no futuro de suas duas filhas
já adultas, uma vez que acredita que é um
plano de previdência muito confiável que
irá garantir um amanhã mais estável e seguro para elas.
Além de indicar o plano para a sua família,
sempre que possível, Marcia recomenda
o Previleve para outros colegas também,
principalmente os jovens.

Há muito tempo a Previbayer planeja a
realização de um desejo coletivo de muitos participantes: a criação de um Plano
Familiar flexível, alinhado com o que há de
mais moderno no mercado de previdência.
Finalmente, no mês de Fevereiro, foi lançado o Previleve, um plano que vai garantir o
futuro daqueles que você mais ama.

“Por ser um plano da empresa, eu sempre
estimulo a adesão por meio do Aplicativo
Leve - que é muito fácil de utilizar. Se você
precisar de alguma ajuda, a equipe da Previbayer está pronta para ajudar”, afirma.
Medeiros faz um apelo “Acho interessante
fazer um reforço maior para a divulgação
do novo plano para que todos entendam da
importância do investimento numa previdência privada”. No que depender dela, todos saberão desta novidade!

Uma das primeiras participantes a estender
o benefício aos familiares, foi a Márcia
Medeiros, uma colaboradora que trabalha
há 29 anos no RH da Bayer.
Por comodidade e credibilidade ela nunca fez nenhum plano de previdência em
outra empresa ou instituição financeira. Como participante do Plano BD, ela

Faça como a nossa participante Márcia,
traga sua família para o Previleve!
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Novos
Aposentados
ADEMIR SANTINI

SILVIA FISCHER REMPE

FERNANDO ALTINO MEDEIROS RODRIGUES

GLORIA NAISE LIMA DE CASTRO TAVARES

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
JOAO BERNARDO JAHU FILHO

ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
MARCO ANDREY SALLE
ALVARO SIMIONATO

WAGNER BARBOSA COSTA

MARGIT MARA BEIMS DE LIMA

SANDRO HENRIQUE GIACOMELLI

MARTIN JACQUES CAVALIERO

VALERIA MELCHIORETTO PEDROSO

ROBERTO CAVALCANTI DE AZEVEDO

DISNEY SALES QUEIROZ

SEBASTIAO DE MEDEIROS MORATORIO

MARILZA AMADA DE JESUS

FERNANDO MARCIO TELES BORGES

RENE ALBERTO KLEIN-GUNNEWIEK

WALNER CAMANHO DE OLIVEIRA

ANDRE ARCZYNSKI LAGO

EDMILSON PAES LEME PIRES

DO PRESENTE AO FUTURO

