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Durante meses, a Previbayer conduziu uma maciça 
campanha de divulgação sobre o processo de Migração, 

que incluiu comunicados por e-mail, avisos no site 

www.previbayer.com.br, matérias em seus boletins, palestras 

no Rio de Janeiro e em São Paulo, plantões de atendimento 

(Belford Roxo, São Paulo e Cancioneiro), visitas às DNs e 
Convenção Bayer Cropscience. 

Chegou a hora de compartilhar os resultados deste trabalho: 
mais de 30% dos participantes do Plano Bayer BD migraram 
para o Plano Bayer CD, como você pode ver a seguir: 

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS

Total
913

Total
1.568

Migrados 
468

Adesão de 30%

CONSOLIDADO

Total 
2.481

Migrados 
824

Adesão de 
33%

Hora 
dos resultados 

Processo de Migração

30

anos

Junto com você.

Previbayer há mais de 

ATIVOS E 
AUTOPATROCINADOS

Migrados 
356

Adesão de 39%
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ENTENDA O PROCESSO

Por conta de algumas alterações no regulamento do 
Plano Bayer CD, a partir de abril deste ano, o participante 
do Plano Bayer BD (funcionário admitido pela Bayer S/A 
até 30/06/2004), poderia escolher migrar ou não para o 
Plano Bayer CD.

Com a migração, os recursos acumulados pela empresa 
para o participante no Plano Bayer BD são transformados 
em um saldo de conta. Um terço deste saldo é transferido 
para a sua conta de participante e dois terços para sua 
conta de patrocinadora.

No novo plano, o participante faz contribuições básicas, de 
acordo com o seu salário. A empresa contribui com o dobro, 
na forma da contribuição normal e da adicional. Na prática, 
a cada R$ 10,00  que o participante depositar, a empresa 
coloca R$ 20,00. Ou seja, entram R$ 30,00 na conta do plano. 

Além disso, é possível realizar contribuições 
voluntárias e esporádicas, para aumentar o saldo. 
Isso sem falar no incentivo fiscal: o dinheiro que o 
participante deposita ao longo do ano (aportes ou 
contribuições) pode ser descontado do imposto de 
renda a ser pago, no limite máximo de 12% da sua 
renda bruta anual tributável. 

Novidades Previbayer

SAIBA A DIFERENÇA

Plano Bayer BD
Estruturado na modalidade de benefício de� nido, com 
pagamento de benefícios mensais e vitalícios. Esse plano 
não permite contribuição do participante e está fechado 
para novas adesões desde Junho de 2004. 

Plano Bayer CD
Estruturado na modalidade de contribuição de� nida, com 
pagamento de benefícios mensais e programados. Esse 
plano permite contribuições mensais básicas e voluntárias, 
bem como aportes esporádicos do participante. 

Migrando para o Plano Bayer CD, o participante pode 
escolher como seu dinheiro será aplicado, pelos per� s de 
investimento (Conservador, Moderado ou Arrojado).

O participante escolhe o per� l de investimento no momento 
de adesão ao plano, podendo alterá-lo anualmente, sempre 
no mês de março, enviando o Formulário de Troca de Per� l 
para a Previbayer.  

Nós, da Equipe Previbayer, estamos à sua disposição 
para atendê-lo. Entre em contato pelo Fale Conosco 
no site www.previbayer.com.br, pelos telefones:
(11) 5694-5434 - (11) 5694-2575 ou pelo e-mail 
previdencia@bayer.com.br.

O   grande poeta Vinicius de Moraes já dizia:

“A vida é arte do encontro, 
embora haja tanto desencontro pela vida”.

No dia 22 de Março, o Grupo Happy Hour ex-Bayer se 
reuniu pela primeira vez neste ano, em São Paulo, no 
restaurante alemão Von Kessel. Com 80 pessoas presentes, 
foram horas de delicioso bate-papo. Todos são sempre 
bem-vindos: aposentados Bayer, ex-colaboradores da 
Bayer, atuais, amigos e familiares do grupo.

O objetivo é promover diversão, integração, convívio 
social e melhor qualidade de vida aos integrantes do 
grupo. Os eventos ocorrem trimestralmente. “Um dos 

grandes temas de discussão desse encontro foi a 
migração do Plano Bayer BD para o CD”, destacou Acácio 
Abrunhosa, organizador do evento.

Visite, no facebook, o Grupo Happy Hour ex-Bayer. 

Compartilhamos nele as fotos de todos os nossos 
encontros. 

Con� ra!

Para saber mais, acesse: www.anabay.com.br

ANABAY
Celebrando a arte do encontro
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O planejamento � nanceiro para a aposentadoria tem 
alguns objetivos a cumprir. Pode-se dizer que o principal 

deles é garantir um padrão de renda que lhe permita 
desfrutar qualidade de vida na terceira idade. Os recursos 
poupados para esta etapa da vida deverão complementar 
a renda recebida do INSS, por bastante tempo. A� nal, hoje 
vivemos mais! Sendo assim, é necessário contar com este 
dinheiro por mais tempo. 

Há ainda outra meta, quase um desa� o: arcar com suas 

despesas hoje e aproveitar o momento presente, sem 
abandonar o hábito de poupar para o futuro. Planejar-se 
� nanceiramente é isso! 

Se você acha cedo para começar, lembre-se! O tempo é o 
seu principal aliado. Quanto maior o prazo para você poupar, 
menor o seu esforço no dia a dia. Sendo assim, inspire-se! 
Para quem está dando o ponto de partida nesta trajetória, 
ou para quem já segue � rme nela, listamos alguns itens a 
serem considerados no planejamento da aposentadoria: 

Mercado de Previdência

Aposentadoria
Veja o que 
considerar no 
seu planejamento

1. Em quanto tempo você quer se aposentar?

Esta informação é fundamental para determinar qual o seu prazo de acumulação.  

2. Com quais fontes de renda você vai poder contar?

Imagina receber aluguéis? Seu cônjuge terá alguma receita? Você vai contar com rendimento de aplicações, além 
do seu Plano de Previdência? Em geral, recomenda-se assumir que o dinheiro recebido do INSS responda por, no 
máximo, 20% da sua renda na aposentadoria. 

3. Qual vai ser o seu padrão de gastos na aposentadoria?

Esta pergunta leva você a determinar quanto vai precisar juntar até lá. É importante considerar que, mesmo 
deixando de arcar com algumas despesas nessa fase, vai ter outros gastos maiores, como com a saúde.

4. Respeite as etapas da vida

O nosso padrão de gastos muda ao longo da vida, assim como nossas prioridades. Cabe a você identi� cá-las. 
Procure se planejar, guardando mais dinheiro quando puder, para fazer frente aos momentos de maior di� culdade 
� nanceira, ou quando as despesas aumentam bastante.
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Em plena aposentadoria, uma agenda repleta. Muito trabalho... 
e voluntário! Sr. Acácio Abrunhosa gosta de ajudar as pessoas 

e intensi� cou suas atividades � lantrópicas, que já faziam parte 
da sua vida quando ainda trabalhava na Bayer.

“Quando queremos, arrumamos tempo para tudo”, declara 
o Sr. Acácio. “Eu tinha uma rotina corrida, viajava bastante, e 
ainda sim conseguia doar um pouco do meu tempo para essas 
atividades”. E quais são elas? Sr. Acácio foi plantonista do CVV 
(Centro de Valorização da Vida) aos � ns de semana e participou 
de grupo de apoio a dependentes químicos, entre outras. 

Hoje faz parte de um coral que se apresenta às quartas-feiras, 
ao meio-dia, no Hospital São Cristóvão, na Móoca, em São 
Paulo. Presta serviços de apoio a crianças com câncer e é 
colaborador na instituição religiosa que frequenta. Dá aulas de 
comunicação verbal a jovens carentes, em Guaianazes, também 
como voluntário. O objetivo? Apoiar a inserção dessas pessoas 
no mercado de trabalho. 

Sua esposa, Dona Neusa, com quem é casado há 35 anos, o 
apoia nessa trajetória e trabalha com ele em algumas atividades. 
“É minha companheira de todas as horas”, de � ne. Sr. Acácio 
tem duas � lhas: Vivian tem 32 anos, mora em Belo Horizonte 
e é zootecnista. Lilian é pedagoga, tem 30 anos e mora com os 
pais, na Vila Prudente.

Aposentadoria:

Tempo de ajudar, 
fazendo o que gosta

TRANQUILIDADE FINANCEIRA
Sr. Acácio nasceu na Móoca. Seus pais eram chacareiros. 
Começou a trabalhar com eles bem cedo, aos 7 anos. Sua 
vida foi muito humilde no início e ele sente orgulho de 
falar sobre isso. 

Hoje aos 60 anos, Sr. Acácio conta que não conseguia imaginar 
sua velhice tendo problemas � nanceiros, por isso se planejou. 
“Minha esposa e eu sempre procuramos poupar. Mesmo nos 
períodos de despesas maiores, tínhamos isso em mente”, 
explica. 

E continua: “tenho uma gratidão muito grande por ser Bayer. 
Eu me sinto Bayer, pertenci e continuo pertencendo ao grupo. 
Fiz contribuições até completar 55 anos. Se hoje faço o que 
gosto e consigo manter meu padrão de renda, é porque conto 
com esse plano de previdência, em complemento ao que 
recebo do INSS”. 

BAYER: PAIXÃO À PRIMEIRA VISTA
Sr. Acácio trabalhou na Bayer de 1980 a 2005. Candidatou-se à 
vaga “Analista de Planejamento” e de� ne: foi amor à primeira 
vista. “Logo que cheguei à empresa pensei: quero e vou 
trabalhar aqui”, conta. 

“Comecei como Analista de Planejamento e cheguei a Gerente 
de PCP”. Neste período aprendeu alemão e viajou muito a 
trabalho, para EUA e Alemanha. “Adorava o que fazia, porque 
aprendia muito, precisava sempre inovar e isso era excelente”. 

A vontade de conhecer coisas novas continua. No momento, 
faz curso de Reiki (terapia que utiliza a técnica da imposição 
das mãos). Tem por hábito a leitura. Pratica exercícios físicos 
quase todos os dias (natação, caminhada e corrida). Seu maior 
hobby é a fotogra� a: “gosto de ver o sorriso das pessoas e não 
tiro a foto enquanto elas não sorrirem”, conta.

Há cerca de cinco anos, Sr. Acácio criou o Grupo Happy 
Hour ex-Bayer. São mais de 300 participantes no Facebook e 
encontros trimestrais, sempre em São Paulo. 

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

1.   Seja você mesmo

2.   Acorde todos os dias 
sorrindo

3.   Durma em paz

4.   Nunca deixe que os 
outros determinem 
quem você é

5.   Goste de você

6.   Respeite-se

7.   Invista em você: seja o 
melhor na sua área

8.   Planeje seu futuro

9.   Não gaste mais do que 
você ganha

10. Deixe o passado no 
passado

DEZ DICAS DO SR. ACÁCIO
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Educar seus � lhos � nanceiramente garante mais benefícios 
do que se pode imaginar. Conversar sobre dinheiro 

com as crianças, desde cedo, ajuda a criar adultos mais 
independentes e � nanceiramente responsáveis. 

E como começar? Quando? Con� ra o passo-a-passo: 

1. Não complique!
Educação � nanceira não precisa ser algo complicado. 
Insira a criança na rotina da família, respondendo 
naturalmente às questões que ela lhe � zer. 

2. Pais são a principal referência
Observe sua forma de lidar com o dinheiro: se você fala 
da importância de economizar e é o primeiro a gastar 
de forma descontrolada, cuidado. Você está sendo 
observado!

3. Respeite a realidade � nanceira da família
Os pais, na intenção de proporcionar o melhor para os 
� lhos, às vezes gastam mais do que podem. Evite mimar 
a criança com presentes fora de hora. 

4. Saiba dizer não!
Estabeleça limites e seja razoável. Seu � lho vai entender 
quando você recusar um pedido. Tenha argumentos: 
“em vez de comprar esse brinquedo agora, que tal juntar 
dinheiro para sua festa de aniversário?” 

5. Ensine a comprar certo
Seu � lho vai ver como você faz: pesquise preços, compare 
produtos, observe as opções de pagamento. Negocie, 
pechinche, conheça seus direitos. 

Educação Financeira

Como falar 
de finanças 
com os filhos?

6. Mostre o poder das moedas
Faça a experiência: compre um cofrinho e peça a ajuda da 
criança para cuidar das moedas “espalhadas” pela casa. 
Essa prática mostra a importância de poupar e de zelar 
por pequenos valores.

7. Cuidado com os extremos
Há pais que deixam os � lhos escolherem o carro que 
devem comprar, dão a palavra � nal até na compra do 
apartamento. É preciso bom senso: crianças podem 
opinar, mas a decisão � nal deve ser dos adultos.  

8. Identi� que o per� l do seu � lho 
Diante das lições que você tem ensinado ao seu � lho, ele 
se mostra gastador ou poupador? 

9. Dê mesada para o seu � lho
O cuidado com a mesada transmite, na prática, a 
importância de poupar para atingir objetivos. A 
recomendação é que as crianças recebam mesada a partir 
dos sete anos de idade. 

10. Garanta o futuro do seu � lho
Ensine seu � lho, com o passar do tempo, sobre 
a importância do planejamento � nanceiro. Faça 
com que participe das decisões em família e que 
compreenda como você se organiza para conciliar 
os compromissos de hoje com a tarefa de poupar 
para o futuro. 

PRONTO PARA COMEÇAR?
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Carpe Diem

O CCBB São Paulo está localizado no 
coração histórico da cidade, em um prédio 
antigo construído em 1901 e inteiramente 
restaurado pelo Banco do Brasil, mantendo 
suas linhas originais que o fazem referência 
da arquitetura paulistana. 

É o terceiro museu/centro cultural mais visitado no Brasil 
e o 65º no mundo. Conta com auditório, cinemas, teatros e 
galerias que recebem exposições e outros eventos. 

CCBB EDUCATIVO
Até o dia 31 de julho, o CCBB disponibiliza uma programação 
gratuita. Con� ra:

• Visitas educativas - todos os dias, das 9h às 20h 

• Visita em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) 
segundas, às 13h

• Em cantos e contos – segundas, às 14h

• Visita Sensorial – segundas, às 16h

• Contação de Histórias com intérprete em Libras 
sextas, às 14h

• Cortejo Junino - sextas, às 14h

• Atividades Práticas: um pouco de Iberê Camargo 
sábados e domingos, às 11h e às 15h

• Contação de Histórias - sábados e domingos, às 14h

ONDE FICA:
Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – São Paulo

FUNCIONAMENTO: 
Diariamente, exceto terças-feiras, das 9h às 21h

CONTATO: 
Tel.: (11) 3113-3651; (11) 3113-3652

e-mail: ccbbsp@bb.com.br

Para mais informações, acesse:

http://culturabancodobrasil.com.br

O CCBB ocupa um prédio de linhas neoclássicas 
no centro histórico do Rio de Janeiro. 
Inaugurado em 1989, o CCBB Rio de Janeiro é 
o museu/centro cultural mais visitado do Brasil 
e o 17º no mundo. Conta com cinemas, teatros 

e galerias para exposições e ventos. 

O Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro oferece 
também o CCBB Educativo. A programação está disponível 
no site. 

Artes Visuais – Salvador Dalí
A exposição é gratuita e acontece até o dia 22 de setembro, 
das 9h às 21h. Apresenta cerca de 150 obras do artista, 
incluindo pinturas, gravuras, documentos, fotogra� as e 

ilustrações. Abrange as diversas fases criativas do pintor, 
com ênfase no período surrealista, que o consagrou.

ONDE FICA:
Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio de Janeiro

FUNCIONAMENTO: 
Diariamente, exceto terças-feiras, das 9h às 21h

CONTATO: 
tel.: (21) 3808-2020

e-mail: ccbbrio@bb.com.br

Para mais informações, acesse:

http://culturabancodobrasil.com.br

Centros Culturais
Que tal conhecer um espaço onde você pode ter contato com diferentes  

 opções de arte: teatro, cinema, exposições, música etc.? Os Centros 
Culturais Banco do Brasil (CCBBs) foram criados com esta proposta, nas 
cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
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Certamente você já ouviu falar dos títulos públicos como 
uma alternativa de investimento de baixo risco, que 

visa o longo prazo. Que tal conhecê-lo melhor e tirar suas 
próprias conclusões sobre o assunto? 

Trata-se de um investimento de renda � xa: os títulos têm 
seus rendimentos ou juros conhecidos no momento da 
operação. O Governo emite esses títulos, por meio do 
Tesouro Nacional, com o objetivo de captar recursos para 
o � nanciamento da dívida pública, bem como � nanciar 
atividades relacionadas à educação, saúde e infraestrutura. 

O Tesouro Nacional disponibiliza, em parceria com a 
BM&FBOVESPA, uma plataforma de negociação dos 
títulos públicos para pessoas físicas, pela Internet, chamada 
de Tesouro Direto (www.tesourodireto.gov.br). 

O rendimento dos títulos públicos é bastante competitivo, 
se comparado com outras aplicações de renda � xa. Permite 
investimentos a partir de R$ 30, de curto, médio ou longo 
prazo. 

OS TÍTULOS PÚBLICOS PODEM TER SEUS RENDIMENTOS:

• Prefixados - possuem rentabilidade definida no 
momento da compra. Assim, o investidor sabe 
exatamente o valor que irá receber se � car com o título 
até a data de seu vencimento. São as LTN e as NTN-F. 
São indicados para o investidor que acredita que a 
taxa pre� xada será maior que a taxa de juros básica 
da economia. 

• Pós-� xados - possuem seu valor corrigido por um 
indexador. A rentabilidade da aplicação depende do 
desempenho desse indexador e da taxa contratada no 
momento da compra. São as NTN-B Principal, NTN-B, 
LFT e NTN-C.

Por dentro dos Investimentos

Aprenda:

O que são 
títulos públicos?

CONHEÇA AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS 
TÍTULOS:

Letras do Tesouro Nacional (LTN) 

Título prefixado com fluxo de pagamento simples: 
O investidor faz a aplicação e recebe o valor de face 
(valor investido somado à rentabilidade), na data de 
vencimento do título. 

Letras Financeiras do Tesouro (LFT)

Título indicado ao investidor que deseja uma rentabilidade 
pós-� xada indexada à Selic. 

Notas do Tesouro Nacional – série F (NTN-F)

Título pre� xado com a mesma regra de rentabilidade da LTN. 
A diferença é que o investidor recebe um � uxo de cupons. 

Previbayer News - Nº 10 - Junho de 2014
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Vida Nova

NTN-B Principal

Título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, 
acrescida dos juros de� nidos no momento da compra. 

Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) 

Título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, 
acrescida dos juros de� nidos no momento da compra. 
Apesar de ser o título que possui o maior prazo para 
aplicação (atualmente conta com investimentos até 2045), 
seu rendimento é recebido pelo investidor ao longo do 
investimento, por meio de cupons semestrais de juros, e 
na data de vencimento do título, quando do resgate do 
valor de face (valor investido somado à rentabilidade) e 
pagamento do último cupom de juros.

Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C)

Título com rentabilidade vinculada à variação do IGP-M, 
acrescida de juros de� nidos no momento da compra. As 

NTN-C não são ofertadas para compra no Tesouro Direto 
desde 2006. Atualmente o Tesouro Nacional atua apenas 
na recompra deste título, às quartas-feiras.

COMO INVESTIR?

Qualquer pessoa que more no Brasil e que possua CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) pode adquirir estes títulos, 
desde que tenha cadastro em uma corretora habilitada.

As compras podem ser feitas pelo site do Tesouro Direto 
ou pelo site do agente de custódia (banco ou corretora de 
valores), caso disponibilize esta opção. É possível também 
autorizar sua instituição � nanceira a negociar títulos 
públicos em seu nome.

Quer saber mais sobre Títulos Públicos? 

Acesse: www.tesouro.fazenda.gov.br

Por dentro dos Investimentos

• Arnaldo Alves Lima

• Bernhard Roberto Schumann

• Heron Alves da Silva

• José Roberto Catharino Santos

• Leopoldo de Almeida Campos

• Miguel Kassis

• Nelson Correia da Paschoa

• Pedro José Mirabile

Nova Etapa
Momento de aproveitar a 
aposentadoria!

Após anos de muito trabalho e planejamento, inicia-se 
uma nova etapa: a aposentadoria. Nossos votos de saúde 
e qualidade de vida aos novos assistidos da Previbayer:


