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Caros Participantes,

Essa edição do Boletim Previbayer é muito 
especial para mim:  além de comemorar-
mos 1 ano do plano Previleve, que já tem 
quase 500 participantes e R$ 3 milhões 
de patrimônio, estamos no mês da Mulher. 
Sendo representante das mulheres que de-
sempenham múltiplos papéis, fico orgulho-
sa de estar aqui conversando com vocês. 
Outro fato que me orgulha muito é a pre-
sença feminina que temos em nossos Con-
selhos Deliberativo, onde 2/3 são mulheres, 
e no Conselho Fiscal, 100% composto por 
representantes do sexo feminino. Significa 
um grande avanço num mundo que ainda 
é desigual. E é importante citar que se hoje 
estamos nessa posição é porque no passa-
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do mulheres e homens visionários traba-
lharam pela igualdade de direitos. Ainda fa-
lando do mês das mulheres, nessa edição, 
vocês poderão conhecer histórias de parti-
cipantes da Previbayer e sua relação com 
as finanças e, contaremos um pouco do 
primeiro ano do nosso plano mais jovem, 
o Previleve. 
E as novidades não param por aí, trouxemos 
uma matéria sobre a Contribuição Esporá-
dica que só no mês de dezembro arrecadou 
R$ 2 milhões de contribuições. Esse núme-
ro nos mostra que nossos participantes es-
tão antenados com o futuro e entendendo 
o impacto da poupança de longo prazo em 
suas vidas! Aproveitem essa edição que foi 
feita com muito carinho pensando em cada 
um de vocês. 

Boa Leitura!
Abraços,
Patricia Ferradans
Diretora Superintendente

PALAVRA 

DA DIRETORA
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Raio X Previbayer
TOTAL BENEFÍCIOS PAGOS (DEZEMBRO/2019):

DADOS DE EVOLUÇÃO DO

PATRIMÔNIO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

PARTICIPANTES
MÊS DE REFERÊNCIA (12/2019)

Aposentadoria  
R$ 3.312.119,73
 
Aposentadoria por invalidez 
R$ 219.722,64
 
Pensão por morte 
R$ 289.859,02

Total 
R$ 3.821.701,39

Aposentadoria  
R$ 1.995.407,44
 
Aposentadoria por invalidez 
R$ 15.653,61
 
Pensão por morte 
R$ 151.433,99

Total 
R$ 2.162.495,04

DEZ/ 19

DEZ/ 18

D E Z / 1 7

DEZ/ 16

DEZ/ 15

D E Z / 1 4

D E Z / 1 3

D E Z / 1 2

D E Z / 1 1

DEZ/ 10

MÊS/ANO

2.090.714.061,88

1.906.770.192,77

1.784.285.528,50  

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  

TOTAL

842.096.078,42 

813.342.672,31 

782.980.907,80 

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  

1.245.706.470,38 

1.093.427.520,46 

1.001.304.620,70 

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

2.911.513,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-   

ASSISTIDO

ATIVO

VINCULADO

TOTAL GERAL

993

129

134

1256

787

3123

1718

5628

407

2

409

1780

3659

1854

7293

SITUAÇÃO TOTAL



DESTAQUE

Em dezembro de 2019, a Previbayer 
realizou uma campanha para os 
participantes dos Planos CD Flex 

e Previleve, reforçando a importância da 
Contribuição Esporádica como forma de 
investir o dinheiro extra do 13º salário, 
com destaque para o incentivo fiscal.

Ao final da campanha, foram arrecada-
dos quase dois milhões de reais em con-
tribuições. Esse número reflete quanto 
os participantes estão cada vez mais 
conscientes sobre a importância de um 
bom planejamento financeiro, tanto no 
presente, quanto para o futuro.

Todas as contribuições feitas para planos 
de previdência complementar fechados, 
como os da Previbayer, podem ser dedu-
zidas na Declaração de Imposto de Ren-
da, em até 12% dos rendimentos anuais 
do participante. Além de aumentar de 
forma considerável o montante acumu-
lado ao longo dos anos.

Acesse o site da Previbayer e conheça  
todas as formas de contribuição para  
o seu Plano. 

Caso tenha ainda alguma dúvida, entre 
em contato conosco.

CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO
ESPORÁDICA  

ARRECADA MILHÕES
QUASE
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ORÇAMENTO

O s bancos poderão cobrar uma tarifa de quem tem cheque especial. A nova  
regra, aprovada pelo Banco Central, exige que a cobrança aconteça mesmo 
de quem não utiliza o serviço. Portanto, a partir de 1º de junho, quem tem 
cheque especial acima de R$500 deverá pagar uma taxa que pode chegar     
a 0,25% do limite por mês. 

CHEQUE 
ESPECIAL

FIQUE ATENTO

COMO VAI FUNCIONAR ESSA 
NOVA REGRA?

Pessoas com limite até R$500 de che-
que especial, não serão cobradas (fora 
os juros sobre o que for utilizado, como 
já era antes). Porém, se ultrapassar 
essa quantia, o banco poderá cobrar 
uma tarifa. É Importante salientar que 
a cobrança é de acordo com o limite 
disponibilizado, e não com o quanto foi 
gasto no cheque especial. 

NESTE CENÁRIO, O QUE FAZER?

Uma boa forma de se proteger dessa 
cobrança é se antecipar e pedir a re-
dução do limite do cheque especial o 
quanto antes. Em alguns bancos, é pos-
sível solicitar pelo próprio aplicativo, 
sem a necessidade de ir à agência ou 
ligar para o gerente.

Também é possível negociar para que o 
seu banco não cobre a tarifa, ou cobre 
uma porcentagem mais baixa. 

ÀS NOVAS TAXAS DO
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ORÇAMENTO

Ter cheque especial com limite mais alto 
pode ser útil em caso de emergências. Mas, 
a melhor opção para estar seguro quanto 
aos imprevistos, é ter uma reserva finan-
ceira aplicada em algum investimento. 
De qualquer maneira, na nova regra cria-
da pelo Banco Central, está determinado 
que os bancos precisam avisar aos clien-

tes com um mês de antecedência. Eles 
devem entrar em contato com todos os 
clientes para avisar da cobrança, caso 
resolvam adotá-la. Assim, é possível es-
colher entre negociar a taxa e manter o 
limite do cheque especial mais alto, ou 
reduzir o valor.

IMPOSTO
FIQUE DE OLHO:

DE RENDA
CONFIRA AS DICAS PARA NÃO SER PEGO PELO LEÃO.

J á é possível enviar sua declaração 
de imposto de renda, o prazo final 
é até o dia 30 de abril.  Para enten-
der melhor, o imposto de renda é 

uma taxa que o governo cobra sobre o 
ganho das pessoas, como salários, alu-
guéis, prêmios, etc. Esse valor é pago 
de acordo com a renda de cada indiví-
duo. Por isso, é importante reunir todas 
as informações com antecedência para  
evitar erro e correr o risco de cair na ma-
lha fina.

1 Àqueles que são aposentados ou pen-
sionistas da Previbayer, os Informes 

de Rendimentos foram enviados via Cor-
reios, e você também pode consultá-los 
no nosso site www.previbayer.com.br, na 
área restrita do participante.

2 Para participantes ativos, as contri-
buições básica e voluntária, estarão 

disponíveis no Informe de Rendimentos 
disponibilizado pela sua empregadora, e 
a relação das contribuições esporádicas 
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foram enviadas pelo correio. Lembrem-
-se de incluir todos os valores na sua 
declaração, dessa forma além de estar 
em conformidade com a Receita Federal, 
você diminui sua base para pagamento 
do imposto.

3 Autopatrocinados e BPDs que te-
nham feito contribuições para o 

plano durante o ano de 2019 também 
receberão a relação dos valores via Cor-
reios. Em caso de dúvidas ou para mais 
informações de como fazer sua decla-
ração, procure um posto da Receita Fe-
deral ou um contador. As contribuições 
dos Autopatrocinados também poderão 
ser consultadas na área logada, no site 
da Previbayer.

4 Quanto mais cedo você entregar 
a sua declaração, melhor fica sua 

situação. Dessa forma, é possível corri-
gir eventuais erros sem correria, e você 
recebe a restituição mais rápido. Além 
disso, fora do prazo, o contribuinte fica 
sujeito à multa.

5 Os documentos necessários para 
uma declaração padrão são in-

forme de rendimentos - fornecido pelo 
empregador, informes bancários, docu-
mentos referentes a bens e direitos, e 
documentos relativos a despesas como 
comprovantes de pagamentos.

INFORMATIVO

6       .Pessoas que realizaram uma compra 
ou venda de bens devem informar as 

transações corretamente. Assim como 
pessoas que fizeram investimentos. Essas 
informações devem constar na ficha de 
Bens e Direitos e devem ser classificadas.

7 Caso tenha tido despesas com saú-
de, educação e ou com dependentes, 

dê preferência pela declaração completa. 
Assim, você consegue aumentar o valor 
da sua restituição.
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MATÉRIA DE CAPA

O plano familiar da Previbayer 
completou um ano! Uma 
grande conquista na trajetó-
ria de planos oferecidos pela 

instituição. Há muito tempo, havia esse 
desejo coletivo de realizar um plano fa-
miliar, alinhado com o que há de mais 
moderno no mercado de previdência.  
E tem sido gratificante ver isso se tor-
nar realidade!

Nesse pouco tempo de existência, o Previ-
leve está perto de atingir a marca de R$3 
milhões em patrimônio. Hoje, já são mais 
de 400 adesões. Participantes de todas 
as idades, de 0 a mais de 50 anos, estão  
inscritos e contribuindo regularmente.

A grande vantagem do Previleve é ga-
rantir a segurança financeira da família. 
Os participantes podem indicar paren-
tes de 1º grau para aderirem ao plano. 
O Previleve também conta com ótimas 
condições de investimento de longo pra-
zo, taxas menores que dos bancos e se-
guradoras, flexibilidade no recebimento 
do valor, e contribuições iniciando em 
R$50 mensais. 

É a segurança e confiabilidade da Pre-
vibayer que você já conhece, disponível 
para os membros de primeiro grau da 
sua família. 
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A ANABAY (ASSOCIAÇÃO NA-
CIONAL DOS APOSENTA-
DOS DA BAYER),  fundada 
em 03 de janeiro de 2011, 

por um grupo de aposentados, é uma 
associação civil por tempo indetermi-
nado, sem fins econômicos, regida por  
um Estatuto e legislação vigente  
e pertinente.

Temos por objetivos estreitar e preser-
var o relacionamento dos nossos as-
sociados com as empresas do Grupo 
Bayer, reunir e congregar os aposen-
tados e pensionistas, representando-
-os perante esta última, suas patroci-
nadoras, e perante terceiros em geral, 

pessoas físicas ou jurídicas, entidades 
públicas ou privadas, em juízo ou fora 
dele, passiva ou ativamente, visando à 
defesa dos seus interesses e direitos.

Buscamos promover o relacionamento 
e congraçamento entre nossos associa-
dos, com o objetivo de preservar não só o 
coleguismo, amizade e mútua colabora-
ção, como também o bom relacionamen-
to com a Previbayer e suas Empresas  
Patrocinadoras e atuar sempre tendo 
como foco a melhoria da qualidade de 
vida dos Associados.

Para se associar entre em contato atra-
vés do e-mail: contato@anabay.com.br 

A N A B AY  E S T R E I TA
RELACIONAMENTO

C OM  A P O S E N TA D O S  D A  B AYE R .

ANABAY

ENDEREÇO DA SEDE

Rua Álvaro Rodrigues, 24, sala 
06 - Brooklin |  São Paulo - SP
CEP 04582-000 

ENDEREÇO PARA  
CORRESPONDÊNCIA

Rua Professor Djalma Bento, 194   
Jardim Luanda |  São Paulo –SP 
CEP. 04678-020
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Todos os meses divulgamos 
um panorama geral com os 
principais acontecimentos do 
mercado econômico. Entre 

novembro, dezembro e janeiro, alguns 
acontecimentos no Brasil e no exterior 
balançaram a economia. O principal 
deles foi a epidemia do Coronavírus, 
que inclusive afetou o dólar e a bolsa 
de valores. Confira mais detalhes:

NOVEMBRO

Alguns fatos marcaram o mês no Brasil, 
como a decisão do STF contra a prisão 
após a condenação em segunda ins-
tância, medida que resultou na soltura 
de políticos e empresários envolvidos 
na Operação Lava Jato. Houve também 
frustração com o leilão do pré-sal e 
novos cortes na taxa Selic, sinalizado 
pelo Banco Central. No cenário glo-
bal, ocorreu uma melhora na ativida-
de econômica dos EUA, mas a Guerra 
Comercial entre o país e a China con-
tinuou. Na Europa, o mês foi positivo, 
com indicação que uma saída forçada 
do Reino Unido da Zona do Euro estava 

mais afastada. Já a China reduziu a sua 
taxa de juros, o que não ocorria desde 
2015. Esses acontecimentos impac-
taram o Perfil Aposentado, que teve 
uma queda nas rentabilidades dos tí-
tulos NTN-B, contribuindo para um re-
sultado negativo no mês. Já os demais 
perfis, por terem parcelas aplicadas 
em Renda Variável (fundos de ações),  
ficaram com resultados positivos. Por 
conta disso, houve uma compensação 
e os ambos encerraram o mês com 
resultado positivo.

INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS
PANORAMA SOBRE
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DEZEMBRO

Eventos internos e externos contri-
buíram para o resultado positivo nes-
te mês. No Brasil, o CAGED refletiu a 
criação de novos empregos. A taxa Se-
lic encerrou o ano de 2019 em 4,5%, 
o patamar mais baixo da história. A 
nota de crédito brasileira também al-
terou sua perspectiva, de neutra para 
positiva, citando avanços na área fis-
cal. No mercado internacional, houve 
um acordo entre EUA e China, o que 
adiou por tempo indeterminado o au-
mento nas tarifas de importações.  
A expectativa era de um 2020 menos 
turbulento em relação a esse assunto. 
Se em novembro o Perfil Aposenta-
do finalizou com rentabilidade nega-
tiva, em dezembro o cenário foi mais  

positivo, ainda que tímido se compa-
rado com os demais perfis de inves-
timentos. Estes apresentaram melho-
res resultados devido à Renda Variável, 
em linha com o objetivo desse perfil.

JANEIRO

O primeiro mês de 2020 começou 
com a notícia global da epidemia do 
Coronavírus. Esse evento promoveu 
uma maior pressão no câmbio e nas 
bolsas de valores ao redor do mundo. 
No cenário doméstico, a taxa Selic em 
4,5% promoveu a redução das taxas 
dos títulos públicos federais, princi-
palmente os de curto prazo, favore-
cendo o resultado dos investimentos 
no segmento de Renda Fixa. 

Já no exterior, o destaque ficou com o 
ataque dos EUA sobre o Irã, que gerou 
a morte de uma importante liderança 
militar no país. Em seguida, aconteceu 
a epidemia do Coronavírus, no qual 
gerou um cenário de temor global, 
principalmente após o vírus ter che-
gado a outros países. Esses movimen-
tos desfavoreceram a Renda Variável, 
que encerrou o mês com resultado 
negativo e o dólar que se apreciou 
frente ao real brasileiro. Apesar desse 
contexto, encerramos o mês com to-
dos os perfis apresentando resultado 
positivo e superando a meta estabele-
cida para cada um dentro do mês.

INVESTIMENTOS
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OEm homenagem ao Dia  
da Mulher, trouxemos um 
conteúdo mais próximo das 
participantes da Previbayer. 

Com o propósito de mostrar a perspec-
tiva delas, conversamos com Maria Eli-
sa, Leny Nakamura e Francielle Koller 
sobre a independência feminina, auto-
nomia de vida e aposentadoria. Conti-
nue a leitura! 

Começamos o papo falando sobre a in-
dependência das mulheres. Maria Elisa, 
participante do Plano CD Flex, citou que 
a mulher hoje “tem liberdade e autono-
mia para tomar suas próprias decisões. É 
aquela que consegue estar no mundo de 
forma consciente e segura”. A participan-
te Leny Nakamura, no plano há mais de 
10 anos, compartilha da mesma opinião 
e afirma que a mulher tem autonomia 
para “fazer o que quiser, quando quiser, 
sem depender de ninguém”.

Já para a participante Francielle Koller, 
uma mulher independente não depende 
de ninguém, ou depende somente do seu 
trabalho. Ela também é capaz de assu-
mir o planejamento financeiro do lar. “Eu 
sou a provedora do meu lar, então eu sou 
independente e as pessoas que moram 
comigo dependem de mim”, ressalta. 

DIA DAS MULHERES

PA R T I C I PA N T E S  D A  P R E V I B AYE R  FA L A M  S O B R E

INDEPENDÊNCIA 
FINANCEIRA

Maria Elisa - Participante BPD do Plano CD Flex

da mulher
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Para gerenciar bem o dinheiro e manter 
as contas em dia, é importante ter disci-
plina para poupar. Segundo Maria Elisa, 
as pessoas têm dificuldade em geren-
ciar as rendas extras que recebem. “A 
pessoa não deve se deslumbrar quando 
está numa alta, não mudar seu estilo de 
vida, porque para voltar à vida anterior 
é mais difícil”, aconselha. O mais impor-
tante é pensar que o futuro não terá tan-
tos recursos, e economizar agora pode 
ser determinante para a aposentadoria.

Sobre essa fase da vida, Leny Nakamura 
comenta que, sem outras aplicações, di-
ficilmente uma pessoa consegue parar 
de trabalhar e manter o padrão de vida 
ao se aposentar. “O recado maior é pou-
pe, porque o tempo voa. É muito impor-
tante pensar no futuro desde cedo. Não 
sabemos o dia de amanhã”, aconselha a 
participante que trabalha na Patrocina-
dora Covestro. 

Na perspectiva da Francielle Koller, in-
vestir na Previbayer é a melhor forma 
de garantir a sua aposentadoria e o fu-
turo da família. Além de contribuir com 
o Plano CD Flex, ela também fez um 
Previleve para o seu filho. “Quero possi-
bilitar uma faculdade ou alguma outra 
coisa que seja importante para ele no 
futuro”, assegura Koller.

Agradecemos a participação das mu-
lheres investidoras da Previbayer, em 
ceder um tempo para conversar sobre 
esse temas pertinentes e atuais. Deseja-
mos uma vida repleta de muitos investi-
mentos e realização de sonhos a elas e 
à todas as mulheres da nossa entidade. 
Confira mais detalhes da entrevista no 
nosso blog em www.previbayer.com.br.

Leny Nakamura - Participante Ativa do Plano  
CD Flex

Francielle Koller - Participante Ativa do Plano  
CD Flex

DIA DAS MULHERES
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Uma data importante para o 
comércio e varejo nacional é 
o Dia do Consumidor. Muitas 
lojas aproveitam para fazer 

promoções. É um bom momento para 
aproveitar preços baixos e ir às com-
pras. Vamos aproveitar a data para fa-
lar sobre como surgiu o Dia do Consu-
midor e apresentar dicas para não cair 
em fraudes. Confira!

COMO SURGIU O DIA DO 
CONSUMIDOR

principalmente após o vírus ter chega-
do No Brasil, as promoções acontecem 
ao longo da semana, e por isso ficou co-
nhecida como a Semana do Consumidor. 
Esse é um momento importante para o 
comércio online. Segundo a pesquisa do 
Google Survey, lojas virtuais brasileiras 
recebem 13 milhões de visitas a mais, 

DIA DO CONSUMIDOR: 

FINANÇAS

COMO APROVEITAR AS OFERTAS E EVITAR FRAUDES
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e os downloads de apps de varejistas 
crescem 26% na semana. No Dia, esse 
aumento é de 23%.

Além de descontos, as lojas também 
oferecem vantagens, como frete grátis, 
juros baixos e a possibilidade de dividir 
o valor da compra em mais parcelas. Fi-
que atento à essas facilidades antes de 
passar o cartão de crédito.

COMO FAZER COMPRAS 
CONSCIENTES NA SEMANA 
DO CONSUMIDOR

A melhor dica para fazer compras se-
guras nesse período é pesquisar mui-
to. Se você está buscando um produto 
específico, acesse diferentes sites para 
conferir o histórico de preços. Veja 
quais lojas passam confiança e clareza 
nas informações. 

Algo que ajuda nessa pesquisa são os 
comparadores de preços. No site da 
Zoom e do Buscapé, por exemplo, é 
possível ver gráficos com a mudança 
de valores nos últimos seis meses. 

Outra sugestão é criar alertas. Cadas-
trando seu e-mail nos sites das lojas, 
você recebe um aviso de quando o pro-
duto está disponível e, melhor, com o 
valor que você pode pagar. 

É importante sempre definir uma quan-
tia certa para comprar produtos. Mes-
mo com os descontos da Semana, você 
precisa saber quanto pode gastar. Isso 
evita gastos excessivos e impede de 
acumular dívidas.

Continue acompanhando nosso blog: 
www.previbayer.com.br

FINANÇAS

RECEIPT
RECEIPT
RECEIPT
RECEIP

TOTAL
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ODia do Aposentado foi celebrado em 24 de janeiro. Por volta dessa data,  
a Previbayer e a Prevmon participaram da cerimônia realizada pela Abrapp -  
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

em homenagem aos aposentados de todas as entidades associadas. O evento foi re-
pleto de alegria e reconhecimento àqueles que tanto confiaram no nosso sistema  
e hoje desfrutam os resultados de seus esforços, ao longo de tantos anos. 

PARABÉNS A TODOS OS APOSENTADOS!
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NA FOTO: Luiz Carlos Tripodo (Aposentado do Plano BD da Previbayer) , Bruna Medeiros (Representando a Previbayer), 
Gisele Ayabe (Representando a Prevmon), e Sonia Khouzan (Aposentada do Plano CV da Prevmon).


