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PALAVRA DO DIRETOR
Caro Participante, 
Este foi um ano de celebrações para a Previbayer. 
Fundada em 12 de dezembro de 1982, nossa Entidade 
completou 35 anos de história. Fechamos 2017 com 
chave de ouro e é com muita alegria, novidades e 
espirito festivo que iniciaremos o ano de 2018, dando 
continuidade às nossas comemorações e colecionando 
conquistas. 
Foi em grande estilo que realizamos a Festa dos 
Aposentados em Belford Roxo e em São Paulo. No 
total, mais de 800 pessoas estiveram presentes para 
celebrar a amizade, o companheirismo e o relaciona-
mento com nossa Entidade. 

Seguimos firmes com o propósito de oferecer os 
melhores serviços a todos os nossos participantes. 
Neste sentido, realizamos no mês de outubro, uma 
Pesquisa de Satisfação e agradecemos a todos que 
colaboraram. 
Muito nos alegra ver dados tão positivos. Mas quere-
mos mais, nosso objetivo é sempre evoluir e melho-
rá-los ainda mais no próximo ano. O resultado vocês 
poderão conferir nas próximas páginas. 
Aproveito para desejar, em nome de toda a equipe 
Previbayer, um excelente fim de ano e que 2018 traga 
resultados fantásticos para todos nós. 

Um grande abraço, boas festas e ótima leitura! 

Lucas Ferraz Nóbrega
Diretor Superintendente

Expediente

A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de 
Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratuitamente aos Participantes 
Assistidos dos Planos Previbayer.

Rua Domingos Jorge, 1100,  Socorro, 04779-900, São Paulo – SP /Brasil

Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro e Previbayer

Conselho Deliberativo: Paulo R Brehmer Serem (Presidente)/Amaury Neves 
Cardoso (Conselheiro)/ Elisabete Jabali Rello (Conselheira).

Conselho Fiscal: Rafael Cury (Presidente)/Robson Silva (Conselheiro)/Eduardo 
Badyr Donni (Conselheiro). 

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

Produção de arte e editorial: Jota3W 

Revisão: Comunicação Previbayer 

Tiragem: 1.500 exemplares



3

RAIO-X PREVIBAYER

PARTICIPANTES
PLANO BD PLANO CD TOTAL GERAL

Ativos 169 3.535 3.704

Vinculados 164 997 1.161

Assistidos 944 836 1.780

Total Geral 1.277 5.368 6.645

PLANO BD  PLANO CD

TOTAL DE BENEFÍCIOS PAGOS (Em R$)

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS (Em R$)

2.709.439,70 Aposentadoria 1.954.899,43

205.037,78 Aposentadoria por Invalidez 19.412,19

230.154,13 Pensão por Morte 172.569,75

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

MÊS / ANO

OUTUBRO 2017

DEZEMBRO 2016

DEZEMBRO 2015

DEZEMBRO 2014

DEZEMBRO 2013

DEZEMBRO 2012

DEZEMBRO 2011

DEZEMBRO 2010

DEZEMBRO 2009

DEZEMBRO 2008

DEZEMBRO 2007

DEZEMBRO 2006

PLANO BD

782.069.671,45 

910.892.096,41

838.475.741,82

738.953.892,10

919.335.791,81

947.105.597,44

753.331.736,90

720.238.315,70

669.700.060,04

598.506.555,42

513.865.589,54

543.272.472,05

PLANO CD

987.648.268,26 

729.064.658,72

596.710.755,29

528.496.324,58

242.766.825,99

216.386.011,45

171.087.182,30

141.531.692,68

118.007.976,26

93.461.056,15

89.546.499,64

71.853.943,31

TOTAL

1.769.717.939,71 

1.639.956.755,13

1.435.186.497,11

1.267.450.216,68

1.162.102.617,80

1.163.491.608,89

924.418.919,20

861.770.008,38

787.708.036,30

691.967.611,57

603.412.089,18

615.126.415,36
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DESTAQUES PREVIBAYER FESTA DOS 
APOSENTADOS 
2017

Alegria e descontração marcaram a Festa dos Aposentados 2017. O evento que já é uma tradição, teve duas 
edições - RJ e SP (17 e 24/11), e contou com a participação de mais de 800 pessoas, além de shows, sorteios 
e distribuição de brindes. 

festa dos 
aposentados

Festa dos Aposentados 2017 - São Paulo
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DESTAQUES PREVIBAYER

Festa dos Aposentados 2017 - Belford Roxo

Este ano, o tema foi “35 anos de Previbayer” que além de ser um motivo a mais para celebrar, é uma forma 
de homenagear todos que fizeram e fazem parte da construção e da história da Previbayer. 

A festa além de promover um encontro anual entre amigos, realizou o recadastramento dos aposentados e 
uma pesquisa de satisfação com os participantes. O resultado foi bem positivo e ficando entre bom e ótimo 
em todas as questões acerca da organização do evento, qualidade, atrações, prêmios e disponibilidade.

Agradecemos a todos pela presença e pela colaboração. Aqueles que não puderam comparecer, devem enviar a 
Declaração de Residência e Dependentes (DRD) com firma reconhecida por autenticidade, por correios para 
a Previbayer na Rua Domingos Jorge, 1100 - Socorro - São Paulo SP – CEP: 04779 900, até o dia 31/12/2017. 

Confira abaixo um pouco do que rolou!
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PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO 
2017 

76% 24%

            O PERFIL DOS 
PARTICIPANTES FOI DE:    

97% CONSIDERA
O ATENDIMENTO EFICIENTE

85% CONSIDERA 
O ATENDIMENTO GENTIL

82% CONSIDERA
O ATENDIMENTO ÁGIL

ATIVO APOSENTADO

93% GOSTA DA COMUNICAÇÃO 
POR E-MAIL

71% GOSTA DA COMUNICAÇÃO 
DO SITE

24% SE CONECTA PELAS REDES 
SOCIAIS COMO FACEBOOK

O ATENDIMENTO FOI AVALIADO 
EM TRÊS CATEGORIAS: EFICIÊNCIA 
GENTILEZA E AGILIDADE

EM RELAÇÃO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE 
A PREVIBAYER USA PARA SE COMUNICAR:

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2017 MOSTRA A PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES 
E TRAZ INSIGHTS PARA O FUTURO DA PREVIBAYER

Durante este último trimestre, fizemos algumas ações para conhecer melhor nosso público, entre elas a 
Pesquisa de Satisfação 2017. Com o lema “Tem muita coisa que a gente só sabe se perguntar” elaboramos 
um questionário composto por sete perguntas.
  
A pesquisa aconteceu de 16 de outubro a 3 de novembro e contou com a participação de mais de 3 mil 
pessoas. 
Ao final, os participantes concorreram a um iPhone 7. O sorteio foi realizado no dia 06/11 e a vencedora foi 
Ruth Neuhauser Magalhães.
 
A ação teve como objetivo entender melhor as demandas  dos participantes, servir de termômetro para 
ações futuras, analisar o grau de satisfação com serviços e produtos oferecidos e, por fim, levantar sugestões 
para aperfeiçoarmos nosso trabalho.
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No geral, numa avaliação de 0 a 5, os serviços prestados pela Previbayer tiveram média de 4,35. 
Isso significa mais de 92% participantes satisfeitos ou muito satisfeitos com os nossos serviços, 
e é possível perceber essa satisfação nos depoimentos e recados deixados: 

Continuem sempre assim, 
pois é o melhor investimento 
que fiz para o meu futuro.

Estou muito satisfeita, 
o pessoal é super atencioso.  
Nota 10.

Parabenizar e agradecer pelos 
serviços prestados.  Continuem 
assim, excelente.  Forte abraço.

Estou satisfeito, 
e plenamente informado.

Não existe outra...
Previbayer é a melhor.

5 – Muito satisfeito
4 – Satisfeito
3 – Indiferente
2 – Insatisfeito
1 – Muito insatisfeito
0 – Não sei avaliar

As questões foram respondidas 
por meio de alternativas 
objetivas, sendo: 
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DESTAQUES PREVIBAYER

ANABAY: AS PESSOAS MAIS CARAS SÃO AQUELAS COM 
QUEM A GENTE PODE TOMAR O VINHO MAIS BARATO

NOVO PLANO PARA FAMILIARES DÁ MAIS UM PASSO

As pessoas que nos são mais caras são aquelas que 
não vão nos julgar pelo dinheiro que temos, são as 
que não dão a mínima se tudo o que temos é barato 
ou comprado a prestação, não ligam para o carro 
que temos. Basta que sejamos sinceros. São aquelas 
que chegam antes do dinheiro e ficam depois que 
ele acaba.

É preciso celebrar a lealdade, um amigo é amigo em qual-
quer situação com dinheiro ou na miséria. Eu não quero 
dizer que todo “pobre” é legal e todo “rico” é canalha. 

Mas que gente boa de verdade vive além das limi-
tações de orçamento. Gente boa de verdade não 
expulsa de seu clube um companheiro na falência 
nem se aproxima de alguém por dinheiro.

Não é ruim frequentar lugares caros, pagar mais por 
seus gostos, viajar o mundo, ter dinheiro Se é seu e 
foi ganho honestamente, não há nada de errado! O 
sujeito que vende o almoço para comprar a janta não 
é melhor nem pior que o esbanjador e vice-versa. São 
pessoas em posições diferentes, vivendo realidades 
diversas.

Pessoas não têm preço. Preço é próprio de coisas e 
objetos. Pessoas têm valor. E o valor da gente não se 
mede pelo preço que a gente paga nas coisas.

Para mim as pessoas mais caras do mundo são aque-
las que tomam champanhe francês ao meu lado, de 
frente para a Torre Eiffel, e também um vinho barato 
em qualquer lugar. E não gostariam menos de mim 
por isso.

Fonte: O Segredo

A Anabay deseja a todos um Feliz Natal ao lado 
das pessoas que mais te amam.

A Previbayer está desenvolvendo um projeto para lançar no próximo ano um Plano Instituído, que poderá 
ser estendido aos familiares de até terceiro grau dos nossos participantes.

Um grande esforço por parte da equipe está sendo realizado para que este novo Plano seja lançado. No 
último mês o projeto deu mais um importante passo: a aprovação do Conselho Deliberativo da Entidade. 
Com essa autorização o projeto pôde seguir adiante e agora aguarda a aprovação dos órgãos reguladores 
do sistema para ser lançado.

Acompanhe as notícias da Previbayer e fique por dentro das novidades que surgirão ao longo de 2018.
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QUALIDADE DE VIDA

PASSOS PARA COMEÇAR 
O ANO MAIS LEVE

Natal, ano novo, férias, despesas adicionais, festas, 
confraternizações, conclusão de projetos, recesso, 
balanços, planejamentos...Fim de ano é uma época 
de muita alegria e animação, mas também de 
muitas preocupações que se não forem bem equi-
libradas podem nos levar a exaustão e nos deixar 
com as emoções a flor da pele.

Com essa correria, muitas pessoas podem se sentir 
sufocadas, oprimidas e ansiosas. Por isso, é impor-
tante tomar algumas medidas para controlar o 
estresse e manter o corpo e a mente saudável. Confira 
algumas dicas para ter um fim de ano mais leve:

1- Dê um tempo para si mesmo: Ouça sua música 
favorita, assista a um filme ou série, cante, dance. 
às vezes a gente precisa de um tempinho para curtir 
nós mesmos e realizar atividades que nos dão prazer.

2- Cuide do seu corpo: Coma de forma saudável 
e faça exercícios por pelo menos 20 minutos por 
dia. Com isso você restaura sua energia e fica mais 
tranquilo e relaxado.

3- Mantenha a regularidade dos seus horários: 
Nós precisamos de hábitos, e quando saímos demais 
da rotina, ficamos indispostos.

4- Mantenha seu equilíbrio: Aprenda a dizer 
“não”, priorize os eventos, delegue tarefas e 
divida as responsabilidades, assim ninguém fica 
sobrecarregado.

5- Descomplique: Procure lugares alternativos 
para comprar o que precisa. Presença é presente, 
passar tempo de qualidade com amigos e familiares 
é a melhor forma de presenteá-los.

6- Planeje-se: As contas virão, é preciso ficar 
atento e se planejar para não perder o controle 
financeiro nessa época para as dívidas não serem 
ponto de tensão.

7- Medite e reorganize seus pensamentos e 
sentimentos: Todo dia é uma nova chance para ser 
melhor. Pense positivo, reavalie suas atitudes, aceite 
o que não pode ser mudado e dê o seu melhor a 
cada dia.

7
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SUA VIDA, NOSSA HISTÓRIA

CICLOS E HISTÓRIAS QUE SE ENTRELAÇAM

Trabalhar por décadas em uma empresa é como um 
relacionamento longo, é preciso confiança, dedicação 
e admiração. Isso tudo Denise Ferreira tem de sobra. 
Ela chegou na Bayer em 1987, quando ainda tinha 
19 anos, por indicação de uma amiga que sabia que 
ela precisava de um novo emprego para manter a 
faculdade de Psicologia que havia começado a pouco. 

O chamado logo veio. Em poucas semanas ela 
começava como assistente administrativo no setor 
de Faturamento. A partir daí, o desenvolvimento 
da Bayer caminhou lado a lado com a trajetória de 
Denise. Casada há 29 anos e com dois filhos um de 28 
e outro de 26, a vida dela se mistura com a história 
da Bayer “Ao mesmo tempo que eu via as mudanças 
na minha vida, via o crescimento da Bayer” conta.

A trajetória que começou como temporário no Fatu-
ramento da empresa, passou pela área de Crédito 
e Cobrança e completa 30 anos agora voltando ao 
setor inicial, mas no cargo de coordenadora. É ela a 
responsável que se dedica a fazer todos os processos 
da área acontecerem. 

Nesse tempo, Denise já se preparava para o pós-car-
reira, planejando o que viria depois. Assim que entrou 
na empresa, aderiu a Previbayer “Achei o plano de 
previdência um benefício muito importante e fiquei 
surpresa por não ter que contribuir com nenhum 
valor adicional. Isso foi há 30 anos atrás eu já sabia 
que iria fazer muita diferença para o meu futuro” 
conta.

Hoje, prestes a se aposentar, ela se mostra orgulhosa 
do caminho percorrido “Fico feliz por ter contribuído 
com a empresa. Quando eu olho para trás, vejo desa-
fios, conquistas e muitas coisas positivas. Tudo que 
construí, devo a Bayer” .

Quando chegou na empresa, o sonho de Denise era 
trabalhar numa grande empresa e terminar a facul-
dade. O sonho se tornou realidade e outros vieram 
“Com os anos, fui em busca de novas realizações e 
de aprender mais para dar o meu melhor. A Bayer 
é uma escola, todo dia tem desafios e coisas novas 
para aprender” conta.

Com 2018 e a aposentadoria chegando, Denise está 
preparada para fechar mais um ciclo feliz e tranquila 
“Ano que vem, deixo aqui amigos e uma história. 
Pretendo continuar indo atrás de novas realizações”. 

PENSANDO NO FUTURO
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Há cinco anos, ela vem planejando a aposentado-
ria de forma mais estruturada. “Procurei o Rodrigo 
Brito, que prontamente me passou todas as infor-
mações e orientações. É muito importante poder 
contar com o apoio deste time, que além de trans-
parência e agilidade, tem muita paciência para nos 
receber e continuar esclarecendo as dúvidas”.

Entre os planos para sua nova fase está concluir 
a faculdade de Gastronomia, iniciada este ano, e 
realizar atividades que a façam tão feliz quanto foi 
nesses 30 anos de Bayer como voluntariado. 

Os investimentos realizados na Previbayer darão 
mais tranquilidade e confiança para colher frutos 
neste momento de transição. “O processo de 
aposentadoria é uma fase bem sensível da vida e é 
muito bom contar com este suporte”.

Como conselho para quem está começando agora, 
Denise é categórica “Faça sempre o seu melhor e 
tenha humildade para aprender e passar conheci-
mento”. Ela assim como a empresa está em contínua 
transição “Os mais novos chegam e é essa diver-
sidade que faz uma história de sucesso”. Sobre o 
futuro, ela se mostra animada e confiante “O ciclo 
se renova. A Bayer me preparou para a vida”.

APROVEITE O FIM 
DE ANO PARA MELHORAR 
SEUS RENDIMENTOS

O fim de ano chegou e com ele vem natal, festas, 
férias e o aguardado 13o. A maioria das pessoas 
utiliza esse dinheiro extra para pagar despesas adicio-
nais no começo de ano ou simplesmente gasta de 
forma desordenada e consumista.

Manter uma vida financeira estável pode ser um 
desafio, é preciso planejamento e conhecimento 
para fazer as melhores escolhas e ver os melhores 
caminhos para os seus investimentos. Mas, na prática 
é mais simples do que parece e criando um plano 
estratégico, é possível aplicar de forma mais assertiva 
e fazer seu dinheiro render muito mais. 

Uma ótima alternativa para isso é a Contribuição 
Esporádica da Previbayer para participantes do 
Plano CD que sejam ativos, BPDs ou Autopatroci-
nados. Com ela, qualquer dinheiro que sobra é uma 
oportunidade a mais de dar um up na sua aplicação. 
Você pode investir quanto e quando quiser, sem data 
fixa. Nesta contribuição não há contrapartida por 
parte da Patrocinadora, mas uma outra vantagem é 
que aplicando no plano CD é possível pagar menos 
imposto de renda, podendo deduzir até 12% dos seus 
rendimentos anuais.

E aí, vamos dar um up nos rendimentos? Para mais 
informações acesse o site da Previbayer ou entre em 
contato com um de nossos atendentes.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
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MAIS SOBRE A BAYER

MOMENTO DE USUFRUIR:
Chegou a hora de aproveitar o melhor da vida com mais tranquilidade. Desejamos boas vindas e muita 
qualidade de vida aos novos aposentados dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. 

ARNALDO GAVAZZA NETTO
SERGIO RICARDO VENTRIGLIA
JOAO BERNARDO JAHU FILHO
CARLOS SERGIO PRADO SOUZA
ARISTEU APARECIDO DA SILVA
JORGE TAVARES DE AGUIAR
ROSSIMAR FERREIRA GOMES
SANDRA REGINA FERRARI ARTONI TESTA
LIANFANG WANG
HEBERSON LAIBER PASCOAL
ANDERSON REZENDE LEAL
JOSE CARLOS MALVEIRO
RUBENS DE SOUZA FREITAS
LUCIANO DE ALMEIDA REGO
DIOVANE SILVA
ALEXANDRE CANDIDO
ZEBERVAL BATISTA LEITE
ARNALDO DE OLIVEIRA NUNES

BAYER E COVESTRO ENTRE AS MELHORES 
EMPRESAS DO BRASIL.

Em outubro, a revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) divulgou os 
finalistas da premiação que homenageia as 150 melhores empresas para se trabalhar no país. 

O resultado foi fruto de um trabalho que durou 10 meses de pesquisas e por mais um ano consecutivo a 
Bayer foi destaque entre as melhores, conquistando nota de 77,1 no índice de felicidade no trabalho. 

A Covestro também foi uma das homenageadas entre as melhores empresas do ano, recebendo nota de 76,5 
no ranking que avalia a satisfação dos funcionários.

Confira a matéria completa no site da revista EXAME: https://exame.abril.com.br/carreira/
conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2017/

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

facebook.com/previbayerRua Domingos Jorge, 1.100, Socorro | 04779-900 | São Paulo/SP | Brasil


