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QUERIDOS PARTICIPANTES DA PREVIBAYER,

Estamos nos aproximando do final de 2020, um 
ano que trouxe desafios estruturais a todos. 
Foram 12 meses difíceis, mas também de muitos 
aprendizados. Nesta pandemia, tivemos que 
adaptar nossa rotina em aspectos até então 
inimagináveis.

Buscamos manter uma posição otimista quanto 
ao futuro, pois isso nos motiva a realizar 
o trabalho com excelência. Certamente,  
a adaptação ao modelo remoto foi um dos 
principais desafios, e queremos agradecer  
a colaboração e compreensão de todos. Estamos 
todos juntos, mesmo à distância!

Nesta edição, preparamos uma retrospectiva 
dos principais acontecimentos de 2020, além 
de algumas matérias com dicas de bem-estar, 
essencial para vivenciar este momento com 
mais coragem e resiliência. Boa leitura!

REFORÇAMOS QUE O NÚMERO DE TELEFONE 11 5694 7000 FOI DESATIVADO. 
Estamos atendendo por telefone exclusivamente através do número 0800 818 2020 
(atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h). Você também pode falar com 
a gente através do Fale Conosco no site da Previbayer. PARA ACESSAR, APROXIME A 
CÂMERA DO QR CODE.

NOVAS FORMAS de CONTATO

MENSAGEM DA 
EQUIPE PREVIBAYER

ÍN
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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, Previbayer e Clube Bayer 
SP. Conselho Deliberativo: Sydney Rebello 
(Presidente)/Karina Franceschini (Conselheira)/ 
Elisabete Rello (Conselheira). Conselho Fiscal: 
Fabiana Novaes (Presidente)/ Beatriz Gonçalves 
(Conselheira)/ Claudiane Gomes (Conselheira). 
Acácio Carmo (Diretor Superintendente), Marcos 
Arruda (Diretor de Investimentos e AETQ)/ Eder 
Correa (Diretor Administrativo). Produção de arte 
e editorial: Jota3W. Revisão: Melissa Lüdeman e 
Gisele Ayabe. Tiragem: 1.905 exemplares.

Mantemos nosso atendimento presencial 
suspenso ainda por tempo indeterminado. 
Se você precisar falar conosco, nosso 
time de atendimento está disponível, 
de segunda à sexta, das 8h às 17h por 
telefone: 0800 818 2020 e por e-mail 
contato@previbayer.com.br. 

O envio de documentos e formulários 
com solicitações devem ser enviados para 
contato@previbayer.com.br

ATENDIMENTO PRESENCIAL permanece 
SUSPENSO por TEMPO INDETERMINADO
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COM A INTEGRAÇÃO DA PREVIBAYER 
E PREVMON, CHEGAMOS A QUASE

3 BILHÕES
DE PATRIMÔNIO!

PATRIMÔNIO PREVIBAYER POR PLANO
 
         +               MAIS DE  2 BILHÕES 
                   
                        MAIS DE  4 MILHÕES

PATRIMÔNIO PREVMON

          MAIS DE   735 MILHÕES

400 mil

MAIS DE

PAGOS EM APOSENTADORIA!

73 milhões
&

RAIO X
PREVIBAYER

AT I V O S : 
MAIS DE 6 MIL 

A S S I S T I D O S : 
1.830

AUTOPATROCINADOS: 
248

P R E V I L E V E : 
456

B P D : 
QUASE 2500

AGORA SOMOS MAIS 
DE

PARTICIPANTES
10 mil

F O L H A

TOTAL DE
BENEFÍCIOS
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ENTENDA O PROCESSO  
DE INCORPORAÇÃO DAS DUAS ENTIDADES: 

PREVIBAYER E PREVMON

Em 01 de Dezembro de 2020 a Previbayer tornou-se uma Entidade 
ainda mais robusta e segura, sendo agora responsável pela 

ADMINISTRAÇÃO DE QUATRO PLANOS DE PREVIDÊNCIA: 

ACOMPANHE COMO OCORREU O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 
DAS DUAS ENTIDADES NA LINHA DO TEMPO  A SEGUIR

E ENTENDA O QUE MUDOU.

MATÉRIA DE CAPA

A aquisição da Monsanto pela Bayer promoveu algumas mudanças nas Entidades que administram  

a previdência complementar dos colaboradores. Com a integração, os objetivos de administração dos 

Planos de Benefícios se alinharam. As duas empresas agora pertencem ao mesmo grupo econômico,  

e as atividades foram consolidadas em uma Entidade. 
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1 º  MO ME N TO  -  F E C H A ME N TO  DO  P L A N O  C V     CO N C LU Í D O

FECHAMENTO DO PLANO CV PARA NOVAS ADESÕES. Desde 1º de Agosto de 2019, todos os 
colaboradores admitidos no Grupo Bayer terão à disposição para a adesão apenas o Plano CD 
Flex, se assim desejarem.

2 º  MO ME N TO  -  A DE SÃO  C R U Z A DA     CO N C LU Í D O 

Etapa técnica necessária para que as Entidades Legais se tornem patrocinadoras dos planos do 
Grupo: o CV da PrevMon, CD e BD da Previbayer. Esta etapa é necessária para permitir a migração 
dos funcionários entre os diversos CNPJs que compõem o Grupo Bayer. Também possibilita que 
os novos colaboradores façam adesão ao plano CD Flex.

3 º  MO ME N TO  -  I N CO R PO R AÇ ÃO  DE  E N T I DA DE S      CO N C LU Í D O

Nesta fase, vamos unir a Previbayer e a PrevMon num único CNPJ. Esta etapa não alterou em 
nada a estrutura dos planos e a relação dos participantes com o seu benefício. Tratou-se de uma 
mudança operacional. DATA DE CONCLUSÃO: 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Com o fim do processo de integração, acon-
teceram algumas mudanças importantes. 
Uma delas foi a desativação do site da 
Prevmon. Agora, os participantes podem 
acessar detalhes do seu plano por meio do 
www.previbayer.com.br, clicando em "Área 
do Participante", no menu superior da pági-
na inicial. A área restrita do Participante foi 
unificada para todos os Planos (BD, CD Flex, 
Prevmon CV e Previleve) e tem novas fun-
cionalidades. Entre as novidades, temos a 
Análise de Perfil do Investidor, questionário 
essencial para descobrir sua tolerância ao 
risco.

No processo de integração, foi preciso 
desativar os aplicativos Prevmon e Leve. 
Mas não se preocupe já estamos planejando 
o lançamento de um novo app em 2021, mais 
preparado para atender todos os planos.

Nossa central de atendimento também foi 
unificada para todos os Planos. Estamos 
atendendo por telefone 0800 818 2020 ou 
por e-mail contato@previbayer.com.br. 

MATÉRIA DE CAPA

Se você ficou com alguma dúvida sobre 
a integração, fale com a gente em um 
desses contatos. Reforçamos que o 
telefone 11 5694 7000 foi desativado.

Junto com a Prevmon, ESTAMOS MAIS 
FORTES E PREPARADOS PARA CUIDAR DO 
FUTURO DAS PESSOAS. Para simbolizar 
essa mudança, preparamos um vídeo 
manifesto. 

Assista no site ou no nosso canal 
do Youtube!

CONFIRA O 
VÍDEO MANIFESTO
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AGOSTO
O mês de agosto quebrou a sequência de 
quatro meses de recuperação dos ativos 
domésticos de mais risco, impactando 

Panorama
dos investimentos
P R E V I B AY E R  E  P R E V M O N

Já na Prevmon, o perfil Super 
Conservador apresentou resultado 
positivo, enquanto os perfis 
Conservador, Moderado e Agressivo, 
apresentaram resultado negativo. 
Essa queda aconteceu tanto em 
virtude do Ibovespa, quanto do 
índice de inflação longa (IMA-B 5+) 
que encerrou o mês em -3,62%. 
Entretanto, nosso portfólio tem 
diversificação de estratégia de 
investimentos interessante capaz 
de equilibrar essas variações nas 
rentabilidades.

SETEMBRO
O mês de setembro apresentou 
uma desvalorização dos ativos 
em geral. Até o ativo considerado  
de menor risco, Tesouro Selic 
(LFT), foi impactado. Na Previbayer,  
o perfil Aposentado apresentou um 
retorno levemente negativo, devido 
às aplicações em Tesouro Selic.  
Os perfis 0 a 10 anos, 10 a 20 anos 
ou 20 anos ou mais também tiveram 
queda, por causa do índice de inflação 
longa (IMA-B 5+), que encerrou o 
mês em -2,60%, e outras quedas no 
índice Ibovespa e no índice de Renda 
Variável Global. 

Na Prevmon, o cenário foi o mesmo, 
e o perfil Super Conservador também 
apresentou um retorno abaixo do 
esperado devido a queda no Tesouro 
Selic (LFT). Os perfis Conservador, 
Moderado e Agressivo também 
seguiram em queda por causa da 
performance negativa dos índices 
de inflação longa, do Ibovespa e do 
índice de Renda Variável Global. 

diretamente os nossos 
resultados. Na Previbayer, 
com exceção ao perfil 
Aposentado, os demais perfis 
apresentaram rentabilidade 
negativa. Os perfis 0 a 10 

anos, 10 a 20 anos ou 20 anos ou 
mais tiveram performance negativa devido 
aos ativos de mais risco que compõem suas 
carteiras. Como o índice da Ibovespa fechou 
o mês com resultado negativo de -3,44%, 
houve esse impacto nas rentabilidades. 
Porém, nosso portfólio diversificado foi 
capaz de diminuir esse impacto negativo.
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OUTUBRO
O mês de outubro foi marcado pela alta 
volatilidade nos mercados financeiros 
ao redor do mundo. O perfil Aposentado 
da Previbayer apresentou um retorno 
positivo, recuperando-se da queda do 
Tesouro Selic (LFT). Já os perfis  0 a 10 
anos, 10 a 20 anos ou 20 anos ou mais 
apresentaram resultado levemente 
negativo no mês, puxado, principalmente 

pela performance negativa da bolsa de 
valores doméstica (Ibovespa -0,69%) e 
externa (MSCI World -0,89%).

Com a Prevmon aconteceu um cenário 
semelhante. O perfil Super Conservador 
se recuperou da queda do Tesouro Selic 
(LFT), enquanto que os perfis Conservador, 
Moderado e Agressivo apresentaram uma 
leve queda também devido às performances 
negativas da bolsa.

Uma mudança importante 
ocorreu em Novembro na 
estrutura organizacional da 
Entidade.

A analista Melissa Lüdeman é a 
nova responsável pela área de 
Comunicação, posição antes 
ocupada por Bruna Medeiros.

A COMUNICAÇÃO 
DA PREVIBAYER 
ESTÁ SOB NOVA 

LIDERANÇA!

Na quarentena, muita gente precisou adaptar 
sua rotina e passou a praticar exercícios em 
casa. A boa notícia é que diversos conteúdos 
e aplicativos foram disponibilizados gratui-
tamente na internet. Com essa possibilidade, 
é possível se exercitar sem nenhum custo. 
Além de mexer o corpo, essas práticas tra-
zem diversos benefícios para sua qualidade 
de vida e saúde mental. Confira nossa lista!

MOTIVAÇÃO E EQUILÍBRIO

Apenas 30 minutos de exercícios físicos te 

MELHORA NO SISTEMA 
IMUNOLÓGICO

Praticar atividade física também aumenta as 
defesas naturais do organismo. Neste período 
de cuidados para combater o coronavírus, essas 
práticas são fundamentais para melhorar a saúde.

Para conferir mais assuntos sobre bem-estar, 
qualidade de vida, investimentos, economia 
e finanças, confira nosso blog em 
www.previbayer.com.br

deixam mais motivado para realizar as 
tarefas de casa e do trabalho. Ter um 
momento de descanso ajuda a desacelerar 
e manter a mente em equilíbrio.

CONCENTRAÇÃO E FOCO

Exercícios simples de Yoga ou meditação são 
excelentes para quem busca relaxar a mente, ter 
mais consciência corporal e dos pensamentos. 
Também melhora a concentração e te ajuda a 
focar nas tarefas cognitivas, como a leitura.

CONFIRA 
3 BENEFÍCIOS
DA ATIVIDADE FÍSICA 
PARA O SEU BEM-ESTAR
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MUDANÇA DE PERFIL 
E DE CONTRIBUIÇÃO

Este é o momento ideal para 
que cada participante reavalie 
seu plano de previdência e faça 
adequações de acordo com 
seus objetivos financeiros.

EM DEZEMBRO, os participantes ativos e auto 
patrocinados do Plano Prevmon CV podem 
alterar o Perfil de Investimentos e o percentual de 
contribuição básica e adicional. Os aposentados e 
beneficiários também podem solicitar a alteração 
no percentual de renda do seu benefício, além de 
reverem seu Perfil de Investimento.

R E L E M B R E
Para a Contribuição Básica, a escolha deve ser de um percentual 
inteiro entre 0% e 6% para participantes que com salário de 
participação superior a R$ 7.377,30 (15 URPs).

Para a Contribuição Adicional, a escolha deve ser um percentual 
inteiro livremente indicado pelo participante.

São quatro Perfis de Investimento: Super Conservador, 
Conservador, Moderado e Agressivo. 

Apenas os assistidos que recebem a renda por percentual do 
Saldo de Conta Total podem solicitar alterações no benefício.  
O percentual alterado pode variar entre 0,1% a 1,5%.

As mudanças passam a valer a partir de janeiro de 2021.

Quem não realizar nenhuma alteração continuará com as opções 
já escolhidas antes.

S U P E R  C O N S E R VA D O R
Aplicações de baixo risco em títulos 
de renda fixa, com retorno seguindo 

a taxa SELIC

CONHEÇA OS
P E R F I S

C O N S E R VA D O R
Busca equilibrar segurança com 

rentabilidade, por isso aposta em 
aplicações diversificadas.

M O D E R A D O
Para quem topa investimentos com 

oscilações, porém sem perder a 
segurança e tendo alta rentabilidade 

no longo prazo.

A G R E S S I V O
Aplicações diversificadas de alto 

risco, porém com grande potencial 
de retorno no longo prazo.

Para solicitar as alterações, acesse a ÁREA RESTRITA DO PARTICIPANTE.
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Como vai ser o mundo pós-pandemia? 
Seremos os mesmos? Mesmo 
resistindo, com certeza, não seremos 
os mesmos. O mundo a nossa volta 

mudou em vários aspectos, e muitas foram 
as transformações tanto na cultura, como na 
política, na sociedade, nas relações humanas.

Quem diante do inimigo desconhecido e invisível 
não renovou suas crenças religiosas? Quem 
não reviu seus valores diante da morte, da 
fome, do desemprego, do risco aos idosos e aos 
doentes?  A Covid19 chegou destruindo a nossa 
estabilidade, as nossas certezas, os nossos 
prazeres, e ainda continua a nos desafiar, mas 
passado o primeiro impacto nos mostrou que 
só é possível vencer este desafio encarando de 
frente.

É difícil, mas não custa tentar. Procurar o lado 
bom das situações difíceis é fundamental se não 
quisermos viver em um mundo de pessimismo 
e derrotas. Refletir sobre este ano exige um 
grande esforço e otimismo ao olharmos para o 
que já passou e maior esforço ainda para o que 
está por vir. Nunca passou pelas nossas cabeças 
viver o que estamos vivendo. Pandemias, assim 
como as guerras, nos levam ao caos social e 
somos forçados a encontrar novos significados, 
novas formas de convívio. Mudanças geram 
desconforto, mas temos que acreditar que essa 
nos levará a um lugar melhor, e elas já estão 
acontecendo. 

A natureza nos mostra todos os dias que o 
nosso afastamento trouxe benefícios aos 

mares, aos rios, aos animais, ao ar. As 
pessoas passaram a conversar de suas 
janelas e varandas, o número de trabalhos 
voluntários aumentou, as famílias estão 
dispensando maior atenção aos seus idosos 
e pais e mães estão aprendendo a dividir 
melhor o tempo entre o trabalho, as tarefas 
escolares dos filhos, o convívio familiar e o 
lazer.

Sabemos que alguns problemas se 
intensificaram, como a violência doméstica, 
o alcoolismo, as drogas, os golpes. Claro 
que a junção do estresse do confinamento 
e a situação econômica vulnerável 
resultaram no aumento da violência. Pensar 
no aumento da violência durante a pandemia 
é uma tarefa importante e deve promover 
reflexões sobre o que precisamos mudar 
em nossa sociedade e na nossa maneira de 
lidar e contribuir com a diminuição desses 
fatos. 

Fomos bombardeados com as “fake 
news” e começamos a entender o valor 
da comunicação clara e honesta. A ciência 
mostrou ao mundo a sua importância e 
nossos valores mudaram diante disso no que 
diz respeito a credibilidade e a investimentos 
em novas pesquisas e projetos. 2020 
marcou nossa geração e vai desenhar uma 
nova forma de vida. Juntos chegaremos a 
um novo lugar, teremos perdas, mudanças, 
incômodos e descobertas e precisaremos 
muito uns dos outros.

2020
R E F L E T I N D O
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Relembre os momentos 
mais marcantes do ano 
na Previbayer

R E T RO S P E C T I VA

2020
Chegamos ao final deste ano marcado por grandes transformações na vida de todos. Apesar 
das dificuldades, este também foi um ano de vitórias e superação, pois percebemos que 
somos capazes de enfrentar dificuldades e continuar comprometidos com melhorias no 
nosso trabalho. Para relembrar alguns dos principais acontecimentos de 2020, preparamos 
esta retrospectiva. Boa leitura!

A quarentena e os cuidados com a 
Covid-19 provocaram mudanças 
na vida de todo mundo. Chegamos 

ao final do ano, e, mesmo, com as flexibili-
zações, devemos manter os cuidados com a 
nossa saúde e das outras pessoas. 

Por isso, a equipe da Previbayer se adaptou 
ao trabalho home office e segue utilizando 
as tecnologias digitais para cumprir proces-
sos, solicitações e pagamentos dos benefí-
cios com a mesma dedicação de sempre.

Neste período, nosso time de investimentos 
seguiu acompanhando as movimentações 
da economia, atento às mudanças, sempre 
com o intuito de zelar pelo nosso patrimônio  
e por manter a boa rentabilidade nos planos.

Queremos agradecer aos participantes  
e colaboradores pela compreensão 
neste período. Contamos com vocês para 
continuar se cuidando e acreditando num 
futuro melhor para todos. Nossas conexões 
não diminuíram, apesar da distância.

MUDANÇAS NA 
ROTINA COM A 
PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS

REFORÇO NOS CUIDADOS
Principais cuidados que devemos 
continuar tomando, em especial 
com os mais velhos.

ATENÇÃO AOS IDOSOS ACIMA 
DE 60 ANOS

FIQUE EM CASA

SE PRECISAR SAIR, USE MÁSCARA

HIGIENIZE AS MÃOS 
CORRETAMENTE

LEVE SEMPRE O SEU ÁLCOOL 
EM GEL

CUIDE DA SAÚDE MENTAL

TRANQUILIZE AS CRIANÇAS

RETROSPECTIVA 2020
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ALTERAÇÃO DE PERFIS 
DE INVESTIMENTOS:

No mês de junho de 2020, realizamos na Previbayer 
e na Prevmon* a Campanha de Alteração de Perfis 
de Investimento. Neste mês em especial, contamos 

com as orientações do economista Marcos Silvestre.  
Em uma série de vídeos publicadas no nosso canal do 
Youtube, o professor falou sobre investimentos em 
tempos de crise, previdência complementar, confiança 
nas Entidades e muito mais. ACESSE O CANAL E CONFIRA!

*  Lembrando que, no Prevmon CV, a campanha de alteração acontece 
duas vezes ao ano: em junho e em dezembro.

Iniciamos 2020 com a comemoração do 1º ano do 
Previleve, nosso plano família. Parece pouco tempo, 
mas já nesse período atingimos a marca de R$4 

milhões em patrimônio. Hoje, são 456 adesões de 
pessoas de todas as idades. Uma grande conquista na 
trajetória de planos oferecidos pela Previbayer.

CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO 
ESPORÁDICA ARRECADA MILHÕES 

N o fim do ano passado, realizamos uma campanha 
reforçando a importância dos participantes 
investirem o 13º salário nos planos de previdência. 

Foi um grande sucesso! Ao final, foram arrecadados 
quase dois milhões em contribuições — um número 
que mostra como os participantes estão cada vez 
mais engajados em construir um bom planejamento 
financeiro para alcançar objetivos futuros.

RELATÓRIOS ANUAIS 
EM INGLÊS 

T ambém neste ano fizemos a primeira 
edição dos resumos dos Relatórios 
Anuais em inglês. O documento pode ser 

compartilhado com colegas e familiares de outras 
nacionalidades e está disponível no nosso site no 
menu Quem Somos > Relatórios Anuais.

RETROSPECTIVA 2020
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fim de ano
Este foi um ano de grandes mudanças. Entretanto, também 

foi um período de muita resiliência, pois mostrou que nos 
tornamos mais fortes mesmo com as dificuldades.

M E N S A G E M  D E

Apesar de todos os desafios, finalizamos o processo 
de Incorporação da Previbayer com a Prevmon. 
Essas transformações chegaram para fortalecer 
nossa missão de cuidar do futuro dos nossos 
participantes.

Finalizamos 2020 com uma perspectiva 
otimista e sempre agradecendo por 
todos os desafios que enfrentamos. Que 
2021 traga ainda mais oportunidades de 
crescimento!

B OAS  F E STAS 
E  UM  P RÓ S P E RO 

A N O  N OVO !
Equipe Previbayer


