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PALAVRA DO DIRETOR
Caro Participante,
O ano de 2017 está apenas começando, mas já podemos
ver novos desafios no horizonte, com destaque para o
início do Processo de Migração. O Participante do Plano
BD tem até o dia 30 de abril para optar por migrar para
o Plano CD. Caso deseje permanecer no Plano BD, não
é necessária nenhuma ação.
Não deixe de comparecer aos plantões de atendimento
para buscar mais informações. Queremos transmitir a
você a segurança de que ambos os Planos estão e continuarão sólidos.
Além da Migração, falaremos nessa edição sobre investimentos e muito mais.
Um grande abraço, ótima leitura!
Lucas Ferraz Nóbrega
Diretor Superintendente
Palavra do Diretor

2

Raio-x Previbayer

3

Dia do Aposentado

4

Investimentos: Entenda o
cenário e os resultados de 2016

6

Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer –
Sociedade de Previdência Privada, encaminhada gratuitamente
aos Participantes Assistidos dos Planos Previbayer.
Rua Domingos Jorge, 110, Socorro – 04779-900, São Paulo, SP | Brasil

Migração
Acompanhe o cronograma
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Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro e Previbayer.
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Conselho Deliberativo: Paulo R. Brehmer Serem (Presidente)/
Amaury Neves Cardoso (Conselheiro)/ Elisabete Jabali Rello
(Conselheira).

Zooterapia no tratamento de idosos

9

Conselho Fiscal: Rafael Cury (Presidente) / Andrea Pregnolato
(Conselheira)/ Eduardo Badyr Donni (Conselheiro).

Momento de usufruir
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Diretoria Executiva: Lucas Ferraz Nóbrega (Diretor Superintendente – ARPB) / Williams Lima Batista (Diretor Financeiro
– AETQ)/ Eder Jones Bittencourt Corra (Diretor Administrativo).

40 anos de constantes transformações
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RAIO-X PREVIBAYER

PLANOS BD E CD
Sempre priorizando a informação e a transparência, apresentamos a você dados importantes sobre os Planos BD e CD.

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS

(Em R$)

PLANO BD

PLANO CD

APOSENTADORIA

5.680.134,63

2.489.741,08

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

420.760,40

24.183,50

PENSÃO POR MORTE

551.470,72

289.143,84

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

(Em R$)

MÊS

ANO

BD

CD

TOTAL

dezembro

2016

910.892.096,41

729.064.658,72

1.618.652.742,92

dezembro

2015

838.475.741,82

596.710.755,29

1.435.186.497,11

dezembro

2014

738.953.892,10

528.496.324,58

1.267.450.216,68

dezembro

2013

919.335.791,81

242.766.825,99

1.162.102.617,80

dezembro

2012

947.105.597,44

216.386.011,45

1.163.491.608,89

dezembro

2011

753.331.736,90

171.087.182,30

924.418.919,20

dezembro

2010

720.238.315,70

141.531.692,68

861.770.008,38

dezembro

2009

669.700.060,04

118.007.976,26

787.708.036,30

dezembro

2008

598.506.555,42

93.461.056,15

691.967.611,57

dezembro

2007

513.865.589,54

89.546.499,64

603.412.089,18

dezembro

2006

543.272.472,05

71.853.943,31

615.126.415,36

PARTICIPANTES
Assistidos
Ativos
Vinculados
Total Geral

Plano BD
1.084
296
229
1.609

FOLHA DE BENEFÍCIOS PAGOS
Plano CD
616
3.305
929
4.850

Aposentadoria
Aposentadoria
por Invalidez
Pensão por Morte

Plano BD
2.526.970,01

Plano CD
5.661.189,04

24.183,50

446.147,14

289.143,84

551.470,72
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DESTAQUES PREVIBAYER

DIA DO

APOSENTADO
A Previbayer marcou presença no Dia dos Aposentados
Abrapp, evento realizado em São Paulo, no dia 26 de
janeiro, no qual 62 aposentados, representando seus
colegas, receberam das mãos de dirigentes das suas
Entidades diplomas em homenagem à data.

A cerimônia abriu o calendário anual de eventos institucionais da Abrapp. A instituição define o evento como:

Celebração da confiança, do trabalho contínuo
e dos resultados de projetos de longo prazo.

Os Assistidos sobem ao palco durante a homenagem.

Nosso agradecimento à
Sra. Gisela Berail pela
participação em homenagem a todos os nossos
Assistidos.

Sra. Gisela Berail e Rodrigo Brito da Previbayer.
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DESTAQUES PREVIBAYER

SEMANA ESPECIAL
Durante uma semana, a Previbayer postou, em sua página no Facebook, uma série de notícias e artigos
relacionados ao tema, como celebração e convite à reflexão.

VOCÊ SABIA?
•

•

Em 24 de janeiro de 1923, o presidente Artur
Bernardes sancionou o projeto do deputado Elói
Chaves que criava uma caixa de aposentadoria
e pensões para os funcionários das empresas de
estrada de ferro do Brasil. Essa é considerada a
primeira lei brasileira de Previdência Social, a data
de sua criação foi escolhida para comemorar o Dia
Nacional do Aposentado e da Previdência Nacional.
O Brasil tem hoje 18,5 milhões de aposentados,
porém, conforme dados do INSS, 25% deles
ainda trabalham e apenas 1% tem independência financeira.

•

A expectativa de vida atual do brasileiro é de 75
anos, mas, segundo projeção da ONU, a esperança
de vida no Brasil subirá para 81,2 anos até 2050.
Com isso, o país alcançará a China, Japão e Hong
Kong, cuja média atual fica entre 81 e 82 anos.

•

Uma projeção para 2055 indica que o número de
pessoas acima de 60 anos, no Brasil, deve ultrapassar o de jovens até 29 anos, passando de 13
milhões para 51 milhões (dados do BID e do IBGE).
As mesmas projeções apontam que 40% dos idosos
aposentados dependerão, além de suas aposentadorias, da situação econômica de suas famílias.

O CAMINHO, PORTANTO, É PLANEJAR E POUPAR!
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

INVESTIMENTOS
ENTENDA O CENÁRIO E OS RESULTADOS DE 2016
Convidamos você, Participante, a entender melhor
os resultados dos investimentos obtidos em 2016.
Ao final, informamos a rentabilidade apurada no
período, em cada Perfil de Investimento.
Durante o ano de 2016, passamos por várias mudanças
políticas e econômicas no Brasil e no exterior, que geraram incerteza e impactaram também os investimentos,
o que é bastante natural.
Por exemplo: quando a empresa onde trabalhamos não
está conseguindo vender o esperado e, por consequência, não está gerando lucro, temos incerteza sobre o
resultado na participação de lucros e, nos casos mais
graves, na continuidade da nossa vaga de trabalho. Com
isso, normalmente adiamos os planos mais caros, aguardando uma oportunidade mais tranquila. Com as empresas isso também ocorre e impacta os novos investimentos como, por exemplo, uma nova fábrica que deixa de
ser construída, esperando a melhora da economia.
Primeiro semestre de 2016
Aqui no Brasil, o destaque ficou por conta do impeachment da então presidente Dilma Rousseff e da operação Lava Jato. Com isso, os investidores enxergaram um
menor risco no país, fazendo com que a bolsa (mercado
de Renda Variável) se recuperasse rapidamente.
Tal fato favoreceu o resultado de todos os Perfis de
Investimentos, principalmente os que estão mais distantes da aposentadoria. Entretanto, a inflação permanecia
alta, a economia retraindo e o novo governo necessitava
aprovar medidas importantes para tentar estabilizar as
contas públicas.
No cenário internacional, o mundo se surpreendeu com
a saída do Reino Unido da União Europeia, movimento
conhecido como Brexit. Foi a primeira vez que um país
deixou de fazer parte do bloco econômico, gerando

6

apreensão no mercado quanto à possibilidade de movimentos separatistas. Outro destaque foi a decisão dos
Estados Unidos em não subirem juros.
Esses dois fatores tiraram um pouco o foco das decisões
internas e deram mais fôlego para o governo aprovar as
medidas necessárias para estabilizar a economia (favorecendo todos os Perfis de Investimentos).
Segundo semestre
A economia continuou se contraindo, mas a inflação
finalmente cedeu, indicando o início do ciclo de cortes
na taxa básica de juros, o que favoreceu todos os Perfis
de Investimentos, principalmente os que estão mais
distantes da aposentadoria.
Já próximo do fim do ano, a economia continuou em
retração. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados
Unidos. Todos os Perfis sentiram os impactos negativos
da inesperada vitória do republicano, especialmente os
que estão mais distantes da aposentadoria.
No Brasil, teve início a trajetória de redução da taxa
básica de juros e a aprovação da PEC que estabelece
teto para os gastos públicos.
De forma geral, o ano de 2016 foi marcado pela melhora
nas expectativas, com a interrupção de um círculo
vicioso, em que tudo apontava para baixo. Com isso,
todos os Perfis de Investimentos foram beneficiados,
principalmente os mais distantes da aposentadoria.

RENTABILIDADE DOS PERFIS
Aposentado

0 a 10 anos para
aposentadoria

10 a 20 anos para
aposentadoria

15,86%

17,53%

19,95%

*O Perfil 20 ou mais anos para aposentadoria
não tem histórico anual.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

MIGRAÇÃO:
ACOMPANHE O
CRONOGRAMA
E ESCLAREÇA SUAS
DÚVIDAS!
Como é do conhecimento de todos, a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, órgão
que fiscaliza as Entidades de Previdência no país, aprovou processo de migração da Previbayer, que oferece aos
Participantes do Plano BD nova oportunidade de migrar
sua reserva financeira para o Plano CD.
Estamos agora na 4ª etapa do nosso cronograma de
Migração. Após o envio das cartas de Migração aos
Participantes, os mesmos terão 60 dias para optar. Caso
não migrem para o Plano CD, ficam automaticamente
no Plano Bayer BD.
A 5ª e última etapa é a Migração das Reservas. Isso
significa que, de posse dos Termos e após o encerramento do período de opção, a Previbayer fará a transferência das reservas do Plano BD para o Plano CD.
Para que você tome sua decisão com segurança, procure
informar-se sobre o assunto. Além de disponibilizar, com
a máxima transparência, todas as informações relevantes nos nossos canais de comunicação, também serão
realizados plantões de dúvidas em SP e no RJ. Veja os
dias e horários ao lado.

PLANTÃO DE DÚVIDAS - MIGRAÇÃO
Além dos plantões realizados em março, a
Previbayer agendou novas datas para o mês
de abril. Confira:
Das 9h às 12h
e 13h15 às 16h.

BELFORD ROXO
Aposentados e Pensionistas: 17 e 18/04
Ativos, Autopatrocinados e BPDs: 19 e 20/04
SÃO PAULO
Aposentados e Pensionistas: 24 e 25/04
Ativos, Autopatrocinados e BPDs: 26 e 27/04

A DECISÃO É SUA!
Vale sempre lembrar: a migração é voluntária e, caso você não se manifeste,
irá permanecer no Plano BD.
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ESPECIAL

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Aproveitamos este espaço para homenagear todas as
mulheres, manifestando gratidão e reconhecimento às
esposas, filhas, mães, avós, tias, amigas e companheiras
de trabalho.
Originalmente, o dia 8 de março surgiu como marco à
luta pela igualdade e melhores condições de trabalho às
mulheres no século XIX.
Felizmente, o mundo mudou. Que possamos andar todos
juntos, lado a lado, crescendo, respeitando e valorizando
as diferenças, que tanto agregam e complementam
nossas vidas.
Nos dias de hoje...
No Brasil, as mulheres são maioria da população, estão
vivendo mais, têm tido menos filhos, ocupam cada vez

mais espaço no mercado de trabalho e passam a ser
responsáveis pelo sustento das famílias.
Dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio, divulgada pelo IBGE em 2013, indicam que
viviam no Brasil 103,5 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% da população.
Enquanto em 1980 a mulher vivia, em média, até 65
anos, em 2010 a estimativa subiu para 77 anos de idade.
O número de filhos também mudou. Em 1980, a média era
de quatro filhos por mulher e, agora, é de um a dois filhos.
De acordo com a ferramenta “Estatísticas de Gênero”,
também do IBGE, das 50 milhões de famílias que residiam em domicílios particulares em 2010, 37,3% tinham
a mulher como responsável.

PARABÉNS A TODAS AS MULHERES!
Para acesso à íntegra da pesquisa:
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03mulheres-sao-maioria-dapopulacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
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VIDA NOVA

ANABAY

ZOOTERAPIA NO
TRATAMENTO DE IDOSOS
As técnicas da zooterapia são hoje
utilizadas no tratamento de diversas
doenças, tanto psicológicas quanto
físicas.
Essa ciência visa estudar a interação do ser humano com o
animal, mas sob o ponto de vista terapêutico e educacional,
sobretudo quando as pessoas se encontram em situações de
estresse e depressão.
O psicólogo avalia o comportamento e o histórico do paciente,
indicando, assim, o tipo de animal a ser adotado no seu tratamento. Algumas exigências devem ser observadas no comportamento dos animais para que sejam considerados “zooterapeutas”.
O cão, por exemplo, tem que ser dócil, responder a alguns comandos básicos e estar em perfeitas condições de saúde.
O contato com os animais vem proporcionando o aumento da
afetividade, disposição, ânimo e socialização de idosos. Segundo
especialistas, essa relação pode ainda reduzir a agressividade e o
nível de estresse, bem como o risco de doenças cardiovasculares.
Melhora também as capacidades motora, cognitiva e sensorial,
assim como auxilia nos sintomas depressivos e até incentiva à
socialização e adesão a outras terapias.
Para os idosos mais aventureiros, a equoterapia utiliza o cavalo
como um mediador terapêutico no tratamento de diversas patologias, proporcionando bem-estar e consequente melhora da
qualidade de vida, sendo um tratamento prazeroso realizado
ao ar livre. Além disso, o movimento tridimensional, rítmico e
balançante do cavalo irá estimular a melhora da consciência
espaço-temporal, a concentração, o equilíbrio e a consolidação
da segurança gravitacional, deixando o idoso menos vulnerável
a quedas e a incapacidades funcionais.
Não existe nada mais puro, verdadeiro e acalentador do que
o amor sincero e desinteressado de um animal. Assim, acredita-se que eles sejam bons terapeutas, devido à pureza no
olhar, pela alegria nas coisas simples, pelo amor verdadeiro,
pela gratidão eterna e pelo companheirismo incondicional
que dedicam aos seus pacientes.

MOMENTO
DE USUFRUIR
Desejamos as boas-vindas, com muito
sucesso, saúde e qualidade de vida aos
novos aposentados da Previbayer.

PLANO BD |

Dezembro/ Janeiro/ Fevereiro

Amaro Lino Villa Ferreira
Antonio Luiz Frazão Barbosa
Carolina de Oliveira Machado Mendonça
Eckart Michael Pohl
Fernando Costa Moreira
Fernando Lopes
Gilmar Martins Veillard
João Carlos Lopes
Jorge da Silva Oliveira
Jorge de Andrade
Jorge Luiz da Silva Ramirez
Leônidas Torres Monteiro
Manoel Antonio de Araújo
Mario Ferreira
Mario Luiz da Silva Vargas
Marley Antonio da Silva
Mauro Silva
Natalino Maria de Almeida
Nelio Luiz
Osvaldo Alves Giraldi
Roberto Carlos Raymundo da Conceição

PLANO CD |

Dezembro/ Janeiro/ Fevereiro

Benedicte Jeanne Marie Francoise Martin
Gilberto Esmerini
José Edeilson Ribeiro da Silva
Mario Barros Coka
Odir Aparecido Gomes de Carvalho
Oscar Ramon Pena Bendeck
Osni da Silva
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SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

40 ANOS
DE CONSTANTES
TRANSFORMAÇÕES
Descanso do “Velho Guerreiro”. Referindo-se à tradução do seu nome, que significa “João Guerreiro”, Sr. Krieger declara que,
depois de tanto trabalho, merece descansar numa rede. O aposentado tem três filhas e quatro netos.

Foram 40 anos e seis meses de serviços prestados à
Bayer, em meio a constantes transformações. Assim o
Sr. Johanes Krieger, 68 anos, aposentado, resume sua
trajetória na empresa.
Natural de Ituporanga, Santa Catarina, e formado em
Administração de Empresas pela FMU, o Sr. Krieger foi
admitido em 01 de outubro de 1970 como auxiliar no
Setor de Projetos, grupo designado pela Diretoria do Rio
de Janeiro para coordenar e administrar a construção da
nova sede da empresa em Socorro, São Paulo.
“Tratava-se da unificação da empresa no país, com a
transferência da Administração e da produção farmacêutica do Rio de Janeiro para a nova sede, que deveria
incorporar também as áreas comerciais sediadas, até
então, no centro de São Paulo”, recorda.
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E continua: “minha atribuição principal era o controle
dos custos desse projeto. Em 10 de julho de 1972, nossa
equipe se mudou para uma sala improvisada onde
hoje fica o restaurante, na Sede São Paulo. Em 05 de
setembro daquele mesmo ano, a equipe de projetos foi
a pioneira a se instalar no 5º andar do prédio principal, 501, um andar imenso, sem quaisquer paredes ou
barreiras”.
Lembranças
Tanto tempo de empresa remete Sr. Krieger a várias
recordações. Entre as mais inusitadas, ele relata o
que ficou conhecido como incêndio na caixa d´água:
“era sábado, um mês antes da inauguração do novo
complexo administrativo da Bayer em São Paulo, e
eis que a imprensa noticia um incêndio no prédio da

SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA
Bayer no bairro de Socorro. O fogo consumiu totalmente as torres de refrigeração de fiberglass localizadas no 11º andar, justamente ao lado da caixa d’água.
Sem refrigeração, o computador ficou paralisado. Em
48 horas, a equipe técnica improvisou novas torres de
refrigeração de madeira e a vida seguiu normal, mas,
não teve jeito: internamente o episódio ficou conhecido como ‘o dia em que a caixa d’água da Bayer
pegou fogo’”, lembra.
A nova sede foi inaugurada em maio de 1973 e o grupo
do Sr. Krieger passou a integrar a Área de Engenharia,
que teve sua diretoria também transferida de Belford
Roxo/RJ para São Paulo. “Durante 19 anos, atuei focado
no controle de custos dos diversos projetos, acumulando
a chefia de Compras Engenharia em São Paulo e Belford
Roxo e a assessoria direta à vice-presidência, no tocante
ao orçamento dos investimentos da empresa”, esclarece.
Área veterinária
Em meados de 1989, assumiu a Logística de Produção da
Área Veterinária: “a empresa passava por grandes transformações. Logo essa atividade foi centralizada e me
confiaram a criação do Setor de Exportação de produtos
veterinários, outro grande desafio. As exportações se
expandiram pela América Latina e mundo afora. Tanto
assim que, em 1997, fui chamado a Tóquio e Hofu, no
Japão, para acertar os detalhes das exportações que se
mantiveram por vários anos. Foi uma volta ao mundo
em duas semanas. Essa viagem me marcou profundamente. Aprendi, com métodos de trabalho e de negociação desafiadores, o quanto é preciso pensar diferente e
se preparar sempre”, pondera.

aposentadoria viraram seis anos e meio”.
O aposentado conta que, nesse período, houve um
pouco de ansiedade, sim, mas sem estresse: “afinal,
após essa longa jornada de quatro décadas, o Plano de
Aposentadoria Complementar da Previbayer me asseguraria, como de fato me garante até hoje, uma vida sem
sobressaltos”, declara.
Em relação ao planejamento para a aposentadoria, ele
recomenda:

É preciso ter em mente que a
Previdência Complementar não é um
prêmio de loteria, e tampouco se obtém
com imediatismos. Você precisa poupar
desde cedo e diversificar para não se
tornar refém de uma só solução e,
mais do que tudo, fugir de qualquer
endividamento na melhor idade.

O planejamento da aposentadoria
Sr. Krieger conta que sua aposentadoria foi acertada
com a empresa quatro anos antes, o que lhe possibilitou
pensar bastante a respeito e se organizar.
“No meio do caminho, no entanto, assumi a coordenação de um novo projeto de reforma e ampliação dos
espaços necessários à integração das equipes da Schering no nosso site. Os quatro anos de preparação para a

A família de férias na neve.
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MAIS SOBRE A BAYER

A BAYER NO BRASIL
BAYER: ENTRE AS 50
EMPRESAS MAIS AMADAS!
Com a 11ª posição, a Bayer ficou entre as 50 empresas
mais amadas pelos seus funcionários em 2016.
Esta é a segunda edição do ranking, elaborado pelo site
“Love Mondays”, com a participação de profissionais de
mais de 80 mil empresas no Brasil, no período de janeiro
a novembro do ano passado.

BAYER APOIA O INSTITUTO MEDINA
O Instituto Gabriel Medina tem o nome de seu idealizador: o primeiro brasileiro campeão do Circuito
Mundial de Surf. Tem por objetivo ajudar crianças
carentes e com forte potencial para o esporte, no Litoral Norte de São Paulo, a melhorarem seu rendimento

escolar e a construírem carreira no surf.
A Bayer apoia esta iniciativa com o movimento
#ContaComigoMedina: a cada Coppertone vendido,
R$1 é destinado ao Instituto.
Para saber mais, acesse:
www.coppertone.com.br/pt/conta-comigo-medina/

THEO VAN DER LOO: DESTAQUE NA CAPA DA ISTOÉ DINHEIRO
Theo van der Loo, Presidente do Grupo Bayer no Brasil,
foi destaque na capa da edição nº. 1000 da revista
IstoÉ Dinheiro, de 6 de janeiro de 2017.
Na matéria, o executivo aborda a importância de
promover a igualdade de oportunidades no ambiente
de trabalho e o papel da iniciativa privada em tratar
o tema da diversidade como algo natural e respeitoso. “Acreditamos que promover a igualdade de

oportunidades no ambiente de trabalho significa
reconhecer as habilidades, os pontos fortes e, acima
de tudo, respeitar a personalidade dos nossos colaboradores”, disse Theo van der Loo.
O texto destaca também a história de Douglas dos
Santos, gerente de TI da Bayer, que juntamente com
seu marido adotou uma criança em 2013, explicando
o trabalho desenvolvido pelo BLEND.

Para acessar a matéria na íntegra:
www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20170106/diversidade-sexual-genero-faz-parte-negocio/447827

www.previbayer.com.br
ou através do QR Code
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facebook.com/previbayer

