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+ Futuro

Para planejar seu futuro com tranquilidade, você precisa 
de um elemento fundamental: informação. 

A Previbayer acredita no poder de uma decisão segura, 
consciente, embasada em conhecimento. Por isso, vem 
constantemente apoiando seus participantes para o 
planejamento de sua aposentadoria.

Sua nova realização? O Programa Mais Futuro, que dá 
continuidade às ações propostas no Programa de Educação 
Financeira Previbayer, lançado em 2012, respeitando os 
principais objetivos das ações educativas:  

A Previbayer visa aumentar o nível de conhecimento 
dos participantes sobre a Previdência Social, previdência 
complementar, sobre o seu próprio plano e sobre � nanças, 
incluindo:

• Orçamento Pessoal

• Administração de Dívidas

• Noções básicas de Finanças (Infl ação e Juros)

• Noções básicas de Mercado Financeiro e 
Investimentos

O conteúdo oferecido leva sempre em consideração as 
características diferenciadas entre os Planos oferecidos 
pela Entidade, procurando esclarecer seus participantes 
da melhor forma, respeitando os diferentes níveis de 
conhecimento, partindo de informações mais básicas para 
as mais complexas.

Mais futuro pra você!
Informação & 
Previbayer

INFORMAR: 

fornecendo fatos, dados 
e conhecimentos especí� cos.

INSTRUIR: 

desenvolvendo habilidades necessárias 
para a compreensão de termos e conceitos, 
mediante treinamentos.

ORIENTAR: 

apoiando participantes para o melhor uso 
das informações e instruções recebidas.
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CAMPANHAS REALIZADAS: 

• PERFIS DE INVESTIMENTO - além da campanha de 
lançamento dos per� s em 2013, a Previbayer intensi� ca 
a oferta de informações sobre o assunto em períodos 
de alteração do per� l, visando uma escolha consciente 
do participante quanto ao per� l a adotar. 

• MIGRAÇÃO - utilizando diversos recursos de 
comunicação, a Previbayer teve o cuidado de deixar 
explícitos todos os detalhes do processo de migração e 
suas implicações para os participantes do Plano Bayer 
BD que optassem por migrar para o Plano Bayer CD. 

TUDO PRA VOCÊ!

Além do seu site, que em breve trará muitas novidades, a 
Previbayer oferece diversas ferramentas de comunicação: 

• BOLETIM PREVIBAYER - com conteúdo cada vez mais 
integrado ao site, disponibiliza  informações sobre saúde, 
qualidade de vida, educação � nanceira e previdenciária, 
investimentos e melhor idade, com temas diferentes 
em cada edição.

• PALESTRAS - participantes têm a oportunidade de 
conhecer melhor o funcionamento e as regras do Plano 
de Previdência Bayer. 

• ATENDIMENTO TELEFÔNICO, PRESENCIAL E 
VIRTUAL - a Equipe Previbayer está sempre à disposição 
para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do 
Plano Bayer BD e CD. 

• AÇÕES NA INTEGRAÇÃO DE NOVOS 
COLABORADORES – a Previbayer realiza iniciativas 
voltadas ao público não participante, para que todos 
tenham elementos de decisão quanto a aderirem 
ao Plano Bayer CD, dando o primeiro passo para o 
planejamento do seu futuro.

ESTAMOS NO 

FACEBOOK!
Mais um canal 

de comunicação: 
curta nossa página 
e acompanhe as 

novidades Previbayer 
e muitos artigos 

interessantes sobre 
Educação Financeira. 

PREVIBAYER E VOCÊ
CAMINHANDO JUNTOS PARA 
UM FUTURO + TRANQUILO

NOVIDADE!

• REFORMULAÇÃO DO SITE - mais inovação, novos 
recursos e facilidades em breve. 

PREVIBAYER E VOCÊ

FALE CONOSCO!
Caro participante: atualize seu e-mail no site da 
Previbayer, para que possamos intensifi car nossa 
comunicação com você. 
Veja onde acessar o Fale Conosco:
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Você tem dedicado a devida atenção ao planejamento 
da aposentadoria? Listamos aqui os erros mais comuns, 

para que possa conhecê-los e evitá-los. Con� ra: 

• NÃO DEIXE O ASSUNTO PARA DEPOIS
 Em planejamento � nanceiro, este hábito é um perigo, 

pois prazo é um componente essencial à tarefa de 
poupar. Quanto antes você começa, mais tempo tem 
para guardar dinheiro, sem grandes esforços.

• DESCUIDAR DO ORÇAMENTO
 Fica muito difícil poupar, tendo um orçamento 

desequilibrado. Mantenha suas contas em dia, a 
planilha sob controle, para então guardar recursos. 
Priorize o seu orçamento. 

• DELEGAR
 O maior interessado pelo seu planejamento � nanceiro 

deve ser você. A� nal, é do seu dinheiro e do seu futuro 
que estamos falando. Você pode sim contar com 
uma equipe especializada para ajudar na gestão dos 
seus recursos, mas deve acompanhar os resultados e  
informar-se o máximo possível para isso. 

• ACHAR QUE, PARA INVESTIR, É PRECISO TER 
MUITO DINHEIRO

 O segredo não está em quanto investir, mas sim na 
disciplina e na frequência em poupar. Estabeleça seu 
ritmo e siga em frente.

• PRIORIZAR O FUTURO DOS FILHOS
 É bastante comum os pais contratarem planos de 

previdência para os seus � lhos ainda bebês, esquecendo 
de guardar dinheiro para a própria aposentadoria. O seu 
planejamento � nanceiro deve vir primeiro!

Mercado de Previdência

• SER IMEDIATISTA
 O planejamento � nanceiro para a aposentadoria envolve 

investimento de longo prazo. Não tenha pressa de 
apurar ganhos, muito menos � que preso aos dados de 
rentabilidade no curto prazo. E lembre-se: rentabilidade 
passada não é garantia de bons resultados no futuro. 

• DESCUIDAR DA SAÚDE
 Envolvido no objetivo de guardar dinheiro, � que alerta 

para não prejudicar a sua saúde, sendo displicente 
com alimentação, prática de esportes e outros hábitos 
bené� cos. Além de dinheiro para a aposentadoria, você 
precisa chegar a essa etapa da vida com muita saúde, 
para curtir todos os momentos. Fique alerta. 

• CONTAR DEMAIS COM O INSS 
 A aposentadoria pelo INSS é sinônimo de renda mensal 

vitalícia, que lhe garante certa segurança. No entanto, 
trata-se de uma remuneração muito abaixo do que 
você vai precisar. Em geral, recomenda-se assumir 
que ela corresponda a, no máximo, 20% da sua renda 
total na aposentadoria. Por isso, fala-se tanto em 
previdência complementar. 

• IMAGINAR QUE SEUS GASTOS SERÃO MENORES 
NA APOSENTADORIA

 Os gastos na terceira idade diminuem em relação 
aos � lhos, que já são independentes nesta etapa da vida. 
No entanto, aumentam as despesas relacionadas aos 
cuidados com sua saúde: convênio médico, remédios 
etc. E mais: depois de tanto trabalho, é natural querer 
aproveitar a nova fase, certo? Isso envolve gastos!

Planejamento 
da aposentadoria

Conheça e evite 
os principais erros



Quanto antes começar o planejamento para a 
aposentadoria, melhor, certo? Poupando aos 

poucos, o esforço de acumular recursos para o futuro 
� ca mais suave. 

Mas há outra lição bem importante: saber reconhecer, 
e aproveitar, os momentos em que sua renda aumenta, 
poupando mais. Esta opção é ideal para quem 
recebeu um dinheiro extra e quer investi-lo: férias, 
13º salário, prêmio ou PLR (Participação nos Lucros 
ou Resultados), por exemplo.

A contribuição esporádica do seu Plano Previbayer tem 
esta � nalidade: você poupa quando e quanto quiser, 
dando uma força extra ao seu planejamento. 

E COMO FAZER? 

Basta entrar em contato com a Previbayer, que irá lhe 
passar todas as instruções. O valor mínimo é R$ 10 e 
não há limite máximo. 

LEMBRE-SE!  

• Sobre essa contribuição não há contrapartida 
da Bayer.

• O limite de dedução do IR é 12% da sua renda anual.

• DESCONSIDERAR QUANTOS ANOS VOCÊ VAI VIVER 
COMO APOSENTADO

 Se estamos vivendo mais, por conta do aumento da 
expectativa de vida, é natural que tenhamos um prazo 
maior de aposentadoria. O seu planejamento deve levar 
isso em consideração: se você imagina se aposentar aos 
60 anos e espera viver até os 85 anos, imagine só: sua 
renda deve sustentá-lo por 25 anos!

• DEIXAR DE REVER SUA ESTRATÉGIA, OU NEM TER 
UMA (PLANEJAMENTO ESTÁTICO) 

 Sua estratégia não pode ser estática. Aliás, o seu 
planejamento, como um todo, deve ser ajustável a cada 
etapa da vida, respeitando os períodos em que gasta 
mais ou poupa mais. Não seja resistente às mudanças de 
percurso, caso perceba que elas são mesmo necessárias. 
Se você não tem ainda uma estratégia de� nida, comece 
o quanto antes!

• DESCARTAR A POSSIBILIDADE DE ADIAR SUA 
APOSENTADORIA 

 Ao se aposentar, gozando de saúde perfeita, que tal 
considerar a hipótese de desenvolver alguma atividade 
remunerada, que lhe permita sentir-se na ativa e ainda 
contando com uma renda que lhe possibilitará guardar os 
recursos da aposentadoria para mais tarde? Pense nisso!

• NÃO SE PLANEJAR EMOCIONALMENTE PARA A 
APOSENTADORIA

 Por mais que as pessoas sonhem tanto em parar de 
trabalhar, é necessário muito preparo para encarar a nova 
fase, dizer adeus à rotina agitada, aos compromissos. 
Organize-se emocionalmente para essa transição.  

Contribuição 
Esporádica 
Força extra no 
planejamento da 
aposentadoria 
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Obs.: A Contribuição Esporádica 
é restrita aos Participantes 
Ativos do Plano Bayer CD, 
BPD e Autopatrocinados.
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Por dentro dos Investimentos

O mercado � nanceiro reage sempre ao cenário externo 
(internacional) e interno (nacional). Crises econômicas 

mundiais, con� itos entre países, juros, in� ação, perspectivas 
de crescimento ou não do Brasil. Tudo isso, e muito mais, 
mexe com o mercado. 

O primeiro a sentir o impacto é o mercado acionário: 
no dia em que uma empresa anuncia investimentos 
ou sinaliza um excelente resultado operacional, por 
exemplo, claramente suas ações passam a valer mais, 
por conta de novos investidores querendo investir em 
seus papéis. 

Em relação ao cenário político, como em período de eleições, 
por exemplo, o mercado reage diferente, em função do 
clima de incerteza e expectativa. Qualquer comentário de 
um ou outro candidato mexe com o comportamento dos 
investidores, assim como o desempenho de um deles em 
debate político de alguma emissora, resultado de pesquisa 
sobre intenção de voto ou mesmo uma declaração à 
imprensa. 

Os indicadores do mercado � nanceiro são alvo de fortes 
oscilações e seu desempenho, de forma geral, sofre 
impacto. 

QUAIS INDICADORES OBSERVAR?

As perspectivas do mercado se re� etem basicamente em 
alguns índices: 

• Risco-país – agências de classi� cação de risco avaliam, 
do ponto de vista de investidores estrangeiros, o 
quanto é seguro investir no Brasil.

• Ibovespa – mostra o desempenho da Bolsa de 
Valores de SP.

• Perspectivas – dados sobre taxa de juro esperada, taxa 
de in� ação e crescimento do PIB mexem muito com o 
mercado. Se essas perspectivas são ruins, claramente o 
mercado começa a esperar e torcer por mudanças no 
cenário político, apostando numa renovação. 

EFEITO MANADA

Comportamento bastante comum no mercado, é explicado 
pela psicologia econômica como a tendência de seguirmos 
sempre o movimento de um grupo. 

Por exemplo: você passa na rua e vê várias pessoas olhando 
para o céu. Sem nem se dar conta, em segundos estará 
fazendo o mesmo. 

Se o mercado sente maior segurança no momento político, 
essa con� ança se propaga para outras modalidades de 
investimento. A perspectiva dos empresários quanto ao 
cenário econômico melhora, os consumidores passam 
a con� ar mais no cenário, comprando mais, e o ciclo se 
equilibra. 

SOBE NO BOATO, CAI NO FATO!

Essa frase comum na bolsa de valores resume que o 
mercado sofre constantemente o impacto de notícias, 
fatos relevantes e expectativas positivas de investidores: 
suas ações sobem rapidamente com qualquer sinalização 
de boas perspectivas. Agora, quando o resultado esperado 
não se consolida, as ações despencam.

Justamento por isso, recomenda-se a visão de longo prazo 
ao investir, inclusive no mercado acionário. Dessa forma o 
investidor passa pelas turbulências, sem consolidar perdas 
e usa o tempo a seu favor para garantir bons resultados. 

Entenda: 
Como o cenário político 
afeta o mercado financeiro?
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Novidades Previbayer

Você tem poupado o su� ciente para garantir qualidade de vida 
na sua aposentadoria? Procure usar o tempo a seu favor, 

aproveitando as oportunidades que lhe permitem acumular mais 
recursos. Sabe como?

Você pode fazer contribuições voluntárias no seu Plano Bayer CD: 
investe mensalmente, com desconto em folha e já tem abatimento 
do imposto de renda. O valor mínimo de contribuição é R$ 10. 

A decisão é sua quanto ao valor a investir: sempre que quiser 
alterá-lo, basta solicitar para a Previbayer, antes do 10º dia do mês.

ANABAY

Primavera: O brotar 
de novos sentimentos

No tempo da alma, a primavera se assemelha ao 
momento de lançar novas ideias, de deixar o ar de 

novos tempos ventilar nossas mentes e corações, de 
abrir espaço para que o novo brote em mil cores e deixar 
que o sol aqueça novamente a terra, e a nossa alma, nos 
convidando à vida e à felicidade.

Pense naqueles projetos guardados, nas habilidades 
contidas e deixe que tudo isso desabroche. Faça uma faxina 
em suas gavetas mentais, nos seus armários de rancores 
e sentimentos negativos. Faça uma faxina na sua vida e 
jogue fora tudo aquilo que não lhe traz felicidade!

Não é tempo de hábitos ranzinzas! Invista no aqui e no 
agora! Dê importância a outros aspectos da vida e lance 
um novo olhar sobre eles.  A primavera lhe convida a 
renovar, abrir, sentir e � orir!

O ser humano vibra com a chegada da primavera. Se vai 
demorar muito ou pouco tempo para você vivenciar a 
plenitude dessa estação, ninguém tem a resposta pronta.

Mas o jardineiro com certeza está dentro de você, à espera 
que o deixe agir para enfeitar seu jardim, trazendo a nova 
vida para seu redor. 

A ANABAY lhes deseja uma linda florada!

CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

Que tal poupar mais para o seu futuro?
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LEMBRE-SE!  

• Sobre essa contribuição não há contrapartida da Bayer.

• O limite de dedução do IR é 12% da sua renda anual.

• A Contribuição Voluntária é restrita aos Participantes 
Ativos do Plano Bayer CD.

Acesse o link abaixo e preencha o formulário.

www.previbayer.com.br/html/documents/pdf/contrib_volunt.pdf
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Carpe Diem

Você sabe o que é o ecoturismo? Segundo 
o Ministério do Turismo, trata-se de uma 

atividade que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentivando sua 
conservação e a formação de consciência mais 
ambientalista da população. 

Além de fazer muito bem à saúde física e mental, 
possibilita maior contato e integração com a 
natureza.  Que tal conferir algumas sugestões 
de passeio? 

Lembre-se: em caso de trilhas, informe-se 
sempre quanto ao grau de dificuldade e 
distância do trajeto. Respeite seus limites 
e aproveite: a intenção é apreciar as belezas 
naturais e se divertir!

Ecoturismo 
Saúde e 
integração 
com a natureza
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São Paulo
PARQUE CAMINHOS DO MAR – ESTRADA VELHA 
DE SANTOS – SP
O Parque Caminhos do Mar � ca dentro de uma unidade 
de conservação ambiental, rodeado por uma exuberante 
região de Mata Atlântica.

A Estrada Caminhos do Mar, ou Estrada Velha de Santos, 
segue o leito da antiga Estrada da Maioridade, de 1844, 
e Estrada do Vergueiro, de 1862. Calçada com pedras 
em 1913, foi a primeira rodovia da América Latina a 
receber pavimentação em concreto, na década de 1920, 
marcando o início da era do automóvel no Estado de 
São Paulo. 

Além da beleza natural, a Estrada Velha conserva uma 
série de monumentos comemorativos ao centenário 
da Independência do Brasil. Foi fechada para veículos 
em 1985 e reaberta ao público em 2004. O percurso, 
de 9 km, pode ser feito de jardineira ou a pé, sempre 
na companhia de monitores.  As visitas podem ser 
realizadas em grupos fechados ou por turistas avulsos, 
que serão organizados em grupos no local.

• Caminhada - Para realizar o Roteiro de Caminhada 
(ida e volta, duração de 4 horas), é necessário 
agendamento com antecedência de pelo menos 15 
dias. O valor do passeio por pessoa é R$ 20 aos � nais 
de semana, incluindo monitoria, estacionamento e a 
segurança nas dependências do Parque.

• Passeio de Jardineira - Atendimento: sábados, 
domingos e feriados

Valor - gratuito para todos os públicos

Duração - 60 minutos. São 4 saídas ao dia, com 30 
lugares cada.

Horários de saída: 11, 13, 14 e 15 horas.

PARQUE CAMINHOS DO MAR
Endereço: Estrada Caminho do Mar, Km 42 (SP-148) 
São Bernardo do Campo - SP

Tel.: (13) 3372-3307

Site: www.caminhosdomar.org.br

Rio de Janeiro
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA – RJ
Além da beleza vista de diversos mirantes (Paineiras, 
Vista Chinesa, Mirante Dona Marta, Vista do Almirante), 
no Parque Nacional da Tijuca é possível aproveitar o 
silêncio e o ar puro da � oresta tropical.

Através de caminhadas moderadas, pode-se apreciar belos 
cenários na Pedra Bonita (693 m), Pico do Papagaio (987 
m) e Pico da Tijuca (1.021 m). Com caminhada um pouco 
mais pesada, chega-se à Pedra da Gávea (844 m). O parque 
é dividido em quatro setores: 

• Setor Floresta da Tijuca – destaque para a Cachoeira 
das Almas, local liberado para banho.

• Setor Serra da Carioca (Corcovado, Parque Lage) – de 
bicicleta ou a pé, muitos sobem até o Parque a partir do 
Jardim Botânico, aproveitando para visitar a Vista Chinesa, 
a Mesa do Imperador e as cachoeiras do Quebra e Box (ou 
dos Macacos).

• Setor Pedra Bonita/Pedra da Gávea - a subida à Pedra 
da Gávea só é permitida até as 14h. Na Pedra Bonita � ca 
a rampa de voo de asa delta e acesso do Pico Agulhinha.

• Setor Serra da Covanca/Pretos Forros - não permite 
visitação. 

Entre as atrações do Parque, somente a visita ao Corcovado 
é cobrada. Neste caso, para compra de ingressos e 
informações, acesse: www.paineirascorcovado.com.br

PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
Estrada da Cascatinha, 850 - Alto da Boa Vista 
Rio de Janeiro - RJ 

Tels.: (21) 2491-1700 | 2492-2252 | 2492-2253 

E-mail: parnatijuca@icmbio.gov.br

Site: www.parquedatijuca.com.br

Previbayer News - Nº 11 - Outubro de 2014
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Educação Financeira

Felizes para 
sempre! 
Casar pode fazer 
bem às fi nanças 
pessoais

Você já ouviu falar de casais que brigam por causa 
de dinheiro? Sim, as crises financeiras levam ao 

desentendimento e até mesmo ao divórcio. 

No entanto, casais que planejam juntos e cultivam desde 
cedo o hábito de conversar sobre suas � nanças garantem 
resultados bastante positivos, tanto para o bolso quanto 
para o equilíbrio da união. Veja só algumas constatações 
interessantes de pesquisas sobre o tema: 

• Pessoas casadas acumulam individualmente um 
patrimônio quase duas vezes maior do que uma pessoa 
solteira ou divorciada.

• Pessoas � cam economicamente mais produtivas após 
o casamento: os casados trabalham mais e avançam 
pro� ssionalmente mais rápido, assim como poupam 
mais e possivelmente investem com mais cautela. 

E POR QUE ISSO ACONTECE? 

A motivação é muito maior quando se planeja a dois: o casal 
estabelece objetivos em comum e traça uma estratégia de 
realização. O esforço mútuo proporciona segurança a ambos, 
além do entendimento. 

O desa� o está justamente em criar este hábito, deixando de 
ver o dinheiro como motivo de briga, mas sim de construção 
de um patrimônio, do futuro e da realização de objetivos 
em comum. 

COMO CRIAR O HÁBITO?
É possível começar desde cedo. Nos tempos de namoro, 
os preparativos de casamento representam excelente 
oportunidade de organização � nanceira. 

No dia a dia o casal pode ir identi� cando suas características, 
de� nindo quem é mais gastador ou poupador, quem se 
interessa mais por � nanças, quem tolera maior risco ao 
investir. 

DECISÕES SEMPRE A DOIS
O ideal é que o poupador � que responsável pela planilha 
de orçamento, mas ambos devem participar deste controle, 
com base no planejamento que estabeleceram. As decisões 
devem ser tomadas em conjunto. 

Nada de falar de dinheiro só na hora da crise, quando 
há contas em atraso ou problemas sérios a resolver. É na 
construção dos sonhos, no planejamento � nanceiro, que a 
união ganha força. 

Experimentem! Procurem buscar muita informação sobre 
� nanças, preparando-se para excelentes decisões ao longo 
da vida. Isso inclui conhecer as diferentes modalidades de 
investimentos, para que possam guardar dinheiro também 
para o futuro. 
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Bem estar na 
aposentadoria

Nada de rotina!

Sua Vida, Nossa HistóriaNovidades PrevibayerSua Vida, Nossa HistóriaSua Vida Nossa História

Curso de inglês, Pilates e especialização em Psicanálise, 
com aulas semanais que incluem terapia individual e 

em grupo. Caminhada, trilhas e viagens.

Esta é uma pequena amostra do ritmo de vida de Cecília 
Aparecida Kzat, a “Cila”, como é carinhosamente tratada 
por todos. É psicóloga e atende em sua residência. 
Presta também consultoria em recrutamento, seleção e 
treinamento.   

“Não gosto de � car parada. Acho que o grande perigo 
da aposentadoria é a pessoa � car presa a uma rotina, 
fazer todo dia exatamente a mesma coisa e deixar de 
enxergar horizontes. A aposentadoria proporciona uma 
melhor gestão do tempo, realizar tudo de forma mais 
leve, mas é preciso cuidado para não se deixar levar 
pela monotonia”, pondera. 

VIAJAR É PRECISO, PLANEJAR TAMBÉM!
Cila nasceu em Americana e mora em Interlagos. Tem três 
� lhos (Ricardo, Cristina e Lívia), todos casados, frutos da 
união de mais de trinta anos com o Sr. Luiz Claudio. Tem 
oito netos. Adora viajar: foi para a Austrália em 2012, vai 
para a Califórnia em outubro e planeja ir para Alemanha e 
Irlanda em 2015. 

“O planejamento já começou”, conta. “Já conheci lugares 
lindos: Paris, Roma, Lisboa... o Plano Previbayer me ajuda 
muito. Além disso, conto com a renda do INSS e do meu 
trabalho também”.  

Gosta de praia, costuma ir para Ilhabela e Juqueí. “Quando 
me convidam eu vou, não � co parada!”, revela. O lazer não 
para: vai a shows e ao cinema (“menos � lmes de terror”).  
Participa dos Happy Hour dos aposentados da Bayer e do 
café da manhã, realizado uma vez por mês. 

Sua meta agora é começar a frequentar o grupo de dança 
do Clube Bayer. “Fui diretora do clube por uns cinco anos 
e meu marido trabalhava lá. Fomos nós que demos a ideia 
de ter uma academia”, revela. 

SUA HISTÓRIA
Cila participa também de coral no colégio alemão 
Humboldt. Sua vivência com a cultura alemã começou 
antes mesmo de iniciar na Bayer. “Estudei no colégio 
Benjamin Constant, na Vila Mariana. Mesmo sendo de 
família italiana, sempre tive essa proximidade com o 
alemão”, conta.

A aposentada começou sua trajetória pro� ssional na Bayer 
em 1975, na gerência de defensivos agrícolas, depois 
secretariou a unidade de Veterinária, foi para a linha 
doméstica e, em 1990, recebeu a oportunidade de criar 
e che� ar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 
da companhia. 

Com muito orgulho e saudade, Cila conta: “o Delial Baby 
foi o primeiro produto no Brasil a informar um telefone de 
SAC na embalagem. Recebemos vários prêmios na época, 
éramos referência de atendimento, com direito a reportagem 
até na rádio Bandeirantes. Simularam uma emergência por 
telefone e eu atendi, achei que fosse real. Gravaram tudo e 
divulgaram depois, destacando a qualidade do atendimento”. 

Cila conta que amava o seu trabalho, que era extremamente 
minucioso e sem rotina, proporcionando a cada dia um 
fato novo e muito aprendizado: “registramos vários 
salvamentos de intoxicação, eu tinha tudo documentado. 
A psicologia me ajudou muito a desenvolver a forma de 
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Vida Nova

• Flavio Costa Abreu
• Jacomo Malveiro
• Luiz Delgado Cortez
• Paulo Roberto da Silva Dario
• Roberto Antonio Pelissari
• Silas Vicente Carneiro 
• Vicente de Paula Galindo de Mendonça
• Washington Luiz Gurgel Almeida 

Novos tempos
Depois de planejar: USUFRUIR!

Uma nova etapa da vida se inicia, após muito 
planejamento: a aposentadoria. Desejamos a todos 
muito sucesso, saúde e excelentes momentos de 
realização. 

conversar com as pessoas, ouvindo-as e compreendendo 
o problema rapidamente”. 

A psicóloga aposentou-se em 2005, quando a área foi 
fechada. “Fiquei realmente triste e demorei certo tempo 
para me equilibrar. Trabalhei na sequência em empresa de 
desenvolvimento e registro de produtos e, depois de um 
ano, mais ou menos, optei por trabalhar como psicóloga, 
clinicando em casa”. 

Cila conta que fez muitos cursos nessa época: “aprendi 
sobre Reiki, Florais, Tarô, Numerologia. Gosto de ter a visão 
global dos meus pacientes, por isso busco sempre novos 
conhecimentos”, revela. 

FINANÇAS E FUTURO
Em relação às � nanças, Cila explica que tem sua forma de 
controlar: “se gasto mais em determinado mês, procuro 
compensar e guardar um pouco no outro”. 

Quanto ao planejamento da aposentadoria, Cila fala da 
importância de começar bem cedo a pensar no assunto. 
“Quanto antes, melhor! E não é só poupar, mas se 
preparar emocionalmente, pensar no que fazer depois. 
É preciso focar num objetivo e seguir nele. Mais tarde, 
quando estiver colhendo os frutos deste planejamento, 
vai agradecer”, conclui. 

Sua Vida Nossa História

CONTE SUA HISTÓRIA! 
Participante, que tal compartilhar suas 
experiências de vida com a gente?

Envie sua história para:

previdencia@bayer.com

As melhores histórias serão divulgadas 
no nosso boletim e também no Facebook.

PARTICIPE!

SUA VIDA, NOSSA 
HISTÓRIA ESTÁ NO FACEBOOK!
Acesse a página da Previbayer
no Facebook e acompanhe. 
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