
 Desvendando os 
 mitos dos perfi s 
 (de investimento!) 
Veja alguns dos mitos e verdades
que cercam os perfi s de investimento de 
um plano de previdência complementar 

 Faça seu salário render 
Um bom planejamento fi nanceiro
ajuda a pagar as contas, investir para a 
aposentadoria e ainda sobrar para curtir a vida

SUA PUBLICAÇÃO SEMESTRAL SOBRE A PREVMON EDIÇÃO 01 - DEZEMBRO 2015

| info

Também
nesta edição:

Como funciona 
a Prevmon

Contribuir
na Prevmon
é ter retorno

Decisões sobre 
sua renda 
mensal

É a hora de 
mudar seu 
perfi l de 
investimentos? 



2 | PrevMon Info

editorialUm ano cheio de novidades
Já citamos em outras 
comunicações que falar de 
previdência e de dinheiro não é nada 
fácil. Por um lado, a nossa sociedade 
é imediatista e vive cercada de 
tentações de consumo, por outro, 
estamos vivendo mais e precisamos 
poupar e nos organizar para não 
termos problemas e depender de 
outras pessoas no futuro.
Como administradores do plano 
de previdência da Monsanto, nos 
sentimos responsáveis em promover 
ações e disponibilizar conteúdos 
que ajudem os nossos participantes 
e familiares a lidarem melhor com 
suas fi nanças, pois entendemos a 
importância que o dinheiro tem em 
nossas vidas. 
Neste sentido, optamos por 
desenvolver um programa de 
educação fi nanceira e previdenciária 
contínuo, focando em uma 
mudança de como lidamos com os 
conceitos no dia-a-dia. Vivemos a 
era da interação, das redes sociais, 
das hashtags, do compartilhamento, 
do dinamismo. E isso, não podia 
faltar nas nossas ações.
Sem dúvidas, o ano de 2015 
foi inovador para a Prevmon. 
Lançamos o “de bem com seu 
futuro”, aplicamos uma pesquisa 
de satisfação para saber as 
principais dúvidas e sugestões 

*Benchmark é o índice que serve como parâmetro de comparação para cada um dos perfi s de investimento da Prevmon. 

Na primeira coluna colocamos a perfomance do índice no período e na segunda qual é este índice em cada perfi l.

Vivemos a era da 
interação, das hashtags, 
do compartilhamento, 
do dinamismo. E isso, 
não podia faltar nas 
nossas ações.

Rentabilidade acmulada nos últimos 12 meses (de nov/14 a out/15)

#PrevmonInfo
Esta é a primeira edição do Prevmon Info! Ele é semestral e trará conteúdos atemporais, 
ou seja, úteis para toda a vida. Será um importante elemento para o seu aprendizado sobre 
fi nanças e aposentadoria.

 #querosaber #debemcomseufuturo

Bradesco HSBC Western Benchmark*

Conservador 7,91% 6,49% 7,72% 8,07% 100% IMA-GERAL

Moderado 4,32% 2,21% 3,03% 3,50%
80% IMA-GERAL + 
20% IBrX - 100

Agressivo 0,78% -2,01% -1,57% -1,08%
60% IMA-GERAL + 
40% IBrX - 100

Expediente Edição #01 | Dezembro/2015

Prevmon Info é uma publicação interna da Monsanto Sociedade 
Previdenciária – Prevmon, destinada aos participantes dos planos da 
entidade e funcionários da Monsanto que têm interesse em fi nanças 
e previdência. As decisões tomadas com base nas matérias deste 
informativo não são de responsabilidade da Entidade.
Coordenação do Jornal: Prevmon – Patricia Ferradans e Gisele Ayabe
Texto e Design: Towers Watson
Tiragem: 3.000 exemplares. Distribuição Gratuita.

dos participantes, colocamos no 
ar um novo site, desenvolvemos 

campanhas de comunicação para 
falar de temas específi cos e muitas 
outras ações. Foi um período cheio 
de novidades e mudanças. 
Para 2016, queremos mais! 
Queremos reforçar e estreitar nosso 
relacionamento com você com 
transparência e confi ança.
Um abraço e até mais.
Equipe Prevmon

Perfi l/Gestor



A Prevmon não está sozinha na gestão do seu
plano de previdência. Participantes, patrocinadoras 
e entidade são envolvidos, o que garante mais 
segurança e transparência. 

O dinheiro de muita gente está investido no plano de 
previdência da Prevmon. São mais de 2.700 (dez/2014) 
participantes, muitos planos, sonhos e confi ança 
depositada na entidade. Para alguns, essa será a única 
ou a mais importante fonte de renda no futuro. Imagina 
só se o seu saldo não fosse bem gerido ou se você não 
pudesse acompanhar a evolução desta administração.

A boa notícia é que a gestão da Prevmon é transparente 
em tudo que faz, como por exemplo na demonstração 
das despesas administrativas e no cumprimento da lei, 
da política de investimentos, estatuto, e regulamento do 
plano. E sabe como isso é possível? 

Graças à Governança Corporativa, a administração dos 
benefícios é fi scalizada, gerida e acompanhada por 
representantes dos participantes, da patrocinadora e 
funcionários da Prevmon.

Como funciona
a Prevmon

Quem participa 

das tomadas 
de decisão

Qualquer mudança necessária no plano ou na entidade 
percorre um caminho longo, passando por...

Em alguns momentos deste processo, por exemplo, profi ssionais 
especializados podem ser contratados para estudar a situação da 
entidade e do plano. Nas próximas edições, vamos falar um pouco 
sobre os termos existentes na administração de um plano de 
previdência complementar.

É isso que chamamos de Governança Corporativa, quando as decisões 
a serem tomadas e a prestação de contas são compartilhadas, 
diminuindo possíveis impactos e garantindo que todas as pessoas 
envolvidas na administração estão seguindo para o mesmo objetivo, 
com imparcialidade e pensando em um todo. Ou seja, é mais 
segurança para os participantes, patrocinadoras e Prevmon.

Legenda da composição:

Representante 
da Prevmon 

Representante 
dos Participantes 

Representante 
das Patrocinadoras

Mas como você pode acompanhar a 
administração do seu patrimônio?

 No site da Prevmon – www.prevmon.com.br
você pode checar periodicamente a 
rentabilidade do seu plano, acessar o seu 
extrato e ter acesso às novidades e notícias. 

 Acompanhar o Relatório Anual da Prevmon.
Neste material você encontra números de 
participantes, demonstrativos de despesas, 
política de investimentos, balanços, análises, 
entre outros.

 Ter conhecimento dos documentos
institucionais. (Está lá no site, é fácil achar!)

Diretoria Executiva

Cuida para que as decisões tomadas pelos 
Conselhos sejam colocadas em prática.

Mas também segue regras e submete algumas 
atividades à aprovação

Conselho Fiscal

Acompanha e fi scaliza a gestão

Comitê de Investimentos

Acompanha como os investimentos são 
realizados e sugere mudanças de rumos à 

Diretoria e ao Conselho Deliberativo

Conselho Deliberativo

Avalia e aprova o orçamento administrativo da 
Prevmon, além de discutir e aprovar atividades 
e alterações solicitadas pela Diretoria Executiva

Você sabia?
Além dos procedimentos internos que garantem mais segurança, o governo brasileiro também 
possui um órgão que regula e fi scaliza a administração de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar: a PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
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Todo mês é a mesma coisa. Você 
paga as contas e não sobra para 
investir no seu futuro, ou pior, falta 
dinheiro e a conta não fecha. Essa 
realidade é familiar pra você?

Depois desses 3 passos, será mais 
fácil ver com clareza se é preciso 
diminuir as despesas e onde podem 
haver cortes. Envolver toda a família, 
inclusive as crianças, nas grandes 
decisões é muito importante, 
pois como todos serão afetados, 
devem fazer a sua parte. Um bom 
planejamento fi nanceiro não é uma 
tarefa para apenas uma pessoa, é um 
compromisso de uma família inteira. 

Agora que você aprendeu a equilibrar 
suas fi nanças está na hora de investir 
para sua aposentadoria. Quando 
pensamos em poupar para o longo 
prazo, de olho na aposentadoria, 
especialistas recomendam guardar 

1º
Passo

3º
Passo

2º
Passo

Faça o seu salário render

Finanças organizadas? Hora de investir!

Despesas fi xas
São aquelas com valores 
constantes ao longo do tempo 
e que não são associadas ao 
consumo. Você paga, havendo 
consumo ou não. Um exemplo 
é a mensalidade escolar, que 
tem valor constante e deve ser 
paga independentemente de ir 
à escola ou não.

Despesas variáveis
São aquelas associadas ao 
consumo de determinado 
produto ou serviço. Mais 
consumo gera gastos maiores 
e menos consumo gera gastos 
menores. A energia elétrica é 
um exemplo, pois, apesar de ser 
uma despesa que ocorre todos 
os meses, ela pode ser reduzida. 

Um bom planejamento fi nanceiro 
pode te ajudar a pagar as contas, 
investir na sua aposentadoria e até 
dispor de uma sobrinha para curtir o 
fi m de semana. Quer ver só?

Entenda suas receitas (dinheiro que recebe, como salário, 
comissões e rendimentos) e suas despesas. O ideal 
é utilizar algum tipo de ferramenta de planejamento 
fi nanceiro, como uma planilha ou aplicativo.

Passo: Identifi que gastos excessivos e oportunidades 
de economizar dinheiro. Mãos à obra! Realoque os 
valores, reduza gastos e guarde dinheiro.

Classifi que suas despesas em FIXAS (aluguel, 
condomínio, TV a cabo, escola, etc.) e VARIÁVEIS 
(energia elétrica, mercado, etc.).

18% da renda mensal, por 30 anos. 
Lembre-se que, em um plano de 
previdência complementar como o 
da Prevmon, a empresa ainda te ajuda 
nessa poupança. 

Tem dúvidas sobre o seu plano?
-  Consulte o material explicativo e o 

regulamento do plano, disponíveis 
no site

- Entre em contato pelos nossos
canais de atendimento

#pensenoseufuturo

Por que falar de dinheiro? 
O dinheiro é, de certa forma, um dos agentes mais importantes para nosso bem-estar como pessoas.
E saber usá-lo de forma efi ciente faz com que cada um de nós seja, inclusive, pessoas mais felizes.

Quer descobrir ferramentas para te ajudar a organizar 
o seu orçamento?
Busque na internet por ‘aplicativos para fi nanças pessoais’ e confi ra os diversos apps, 
portais e sistemas que existem atualmente para que você gerencie seus gastos e receitas 
de forma mais fácil e rápida. Está na hora de aposentar o caderninho!
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Quem tem salário abaixo de 15 URP’s pode contribuir ou participar?
Sim! E você decide se vai contribuir ou não. Mesmo que você ainda não possa contribuir com 
a Básica e ter a contrapartida da Monsanto, você pode fazer a contribuição Adicional para o 
plano e fazer sua poupança para o futuro. Quer saber mais? Ligue para 0800 729 2228.

Duas vezes ao ano os participantes 
do plano da Prevmon com salário 
superior a 15 URP’s (R$ 6.050,25/ base 
2015) podem alterar o percentual 
de Contribuição Básica, que é um 
percentual inteiro entre 0% e 6% do 
seu Salário de Participação.
A Monsanto faz uma contrapartida 
de 150% sobre esta contribuição, 

O mês de dezembro traz uma boa 
oportunidade de planejamento para 
alguns assistidos da Prevmon. É 
nesse período que os aposentados 
que recebem o benefício na forma 
de percentual do saldo podem rever 
sua escolha e alterá-la, se necessário.
A possibilidade de alterar a forma 
de recebimento de sua renda é 
uma ferramenta estratégica de 
planejamento fi nanceiro. E para 
a tomada desta decisão, é muito 
importante que você analise o 

então, em um salário de R$ 7.000 
por exemplo, a cada R$ 70 do seu 
bolso, a Monsanto deposita R$ 105* 
na sua conta. É um retorno imediato 
sobre seu investimento que você não 
encontra em lugar nenhum. Isso sem 
contar a rentabilidade sobre o saldo 
acumulado dependendo do perfi l de 
investimentos que você escolher.

* exemplo com valores de URP base 2015 (atualizada anualmente)

Aproveite esta oportunidade, planeje 
suas fi nanças e maximize sua 
Contribuição Básica ao plano. Procure 
a Prevmon para saber como fazer esta 
alteração tão importante.

Veja este exemplo* para um 
participante com Salário de 
Participação de R$ 7.000:

Contribuir na Prevmon
é ter retorno!

Decisões Conscientes

Percentural Escolhido

Salário R$ 7.000

Contribuição do Participante

Contrapartida da Monsanto (150%)

1%

R$ 70

R$ 105

R$ 175

R$ 140

R$ 270

R$ 350

R$ 210

R$ 315

R$ 525

R$ 280

R$ 420

R$ 700

R$ 350

R$ 525

R$ 875

R$ 420

R$ 630

R$ 1050

2% 3% 4% 5% 6%

Como alterar o seu
percentual de retirada

•  Vá até o site da Prevmon e clique 
em “Acessar minha Conta”, no 
menu superior;

•  Digite seu CPF e Senha (caso 
não tenha, ou precise de uma 
nova senha, solicite pelo telefone 
0800 729 2228);

•  Clique no formulário “Alteração 
de Renda Mensal e Aplicação do 
Saldo – Assistido”, que está em 
em “Meus Dados/Formulários”;

•  Indique o novo percentual de 
retirada do saldo;

•  Imprima, assine e 
envie o formulário para o 
endereço que está no rodapé 
do documento, aos cuidados da 
Prevmon/RH - CENU SP. 

cenário atual, seus objetivos e suas 
expectativas em relação ao seu 
patrimônio na Entidade. 

Informações importantes:
-  A Renda mensal pode variar de 

0,1% a 1,5% do Saldo de Conta Total
-  O novo percentual passa a valer 

no mês seguinte ao término da 
campanha

-  Somente os assistidos que recebem 
benefício por percentual do saldo 
podem fazer a alteração.

Exclusivo para quem já é aposentado
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A equipe do Prevmon Info conversou com André Massaro, educador fi nanceiro e autor do blog “Você e o 

Dinheiro” do Portal EXAME para desvendar os mitos e verdades que cercam os perfi s de investimento.

Desvendando os mitos
dos perfi s (de investimento!)

O que é um perfi l de investimento?
O perfi l de investimento é a forma como seu Saldo de Conta na Prevmon é investido. 
Cada perfi l tem um nível de risco diferente de acordo com a proporção dos recursos
que são alocados em renda fi xa e renda variável.

...RENTABILIDADE...
...RENDA FIXA... 

...RENDA VARIÁVEL... 
...CONSERVADOR... 

...MODERADO...
...AGRESSIVO...

Quantos termos difíceis, 
não é mesmo? Mas, como 
a decisão pelos perfi s de 

investimento está em suas 
mãos, é preciso descomplicar 
e entender que nem tudo que 

se diz por aí é verdade.

VEJA NESTA PÁGINA
ALGUMAS DICAS:

Mentira.
Diferentemente do que se pensa, 
o Agressivo não é o ‘maluco’, mas 
geralmente é um investidor mais 
experiente e consciente dos riscos. 
Costuma ter um horizonte de 
tempo maior, então pode passar por 
períodos de perda na expectativa de 
recuperá-la no futuro. Da mesma 
forma, o Conservador nem sempre é 
um medroso por natureza, mas sim 
um investidor que preza mais pela 
segurança em seus investimentos.

Mentira.
O fator mais importante é a tolerância 
às perdas, pois “a dor da perda é mais 
intensa do que o prazer do ganho”. 
Nosso especialista diz que “se uma 
pessoa não dorme à noite quando 
perde um real nos seus investimentos, 
não interessa o quanto ela quer ganhar, 
ela é conservadora e ponto”. Como a 
previdência é um investimento de longo 
prazo, podem haver perdas e ganhos 
de patrimônio no meio do caminho, 
principalmente nos perfi s mais agressivos.

Verdade.
Uma vez por mês é o sufi ciente para 
acompanhar seu extrato no plano, 
mais para ver os depósitos do que 
propriamente pela performance. Por 
ser um investimento de longo prazo, 
não se deve acompanhá-lo de forma 
obsessiva, nem entrar em desespero 
caso encontre um mês ou outro 
com rentabilidade negativa. Lembre-
se que é recomendável não mudar 
a todo momento sua estratégia de 
investimentos.

Mentira.
Não existe investimento sem risco, “a 
palavra Conservador signifi ca risco menor 
e não ausência de risco”. As perdas em 
perfi s conservadores compostos por 
títulos de renda fi xa são geradas por 
uma questão técnica e regulatória, pois 
todos os investimentos são marcados a 
mercado. Entretanto, eventuais perdas 
geralmente são recuperadas ao longo
do tempo.

Nem sempre.
Quando se tem baixo conhecimento 
sobre investimentos, sua vida pessoal 
pode te dar ‘pistas’ de como você pode 
reagir com seus investimentos. “Você 
pode tentar identifi car se passou por 
situações de perda e ver como reagiu 
no passado.” Nosso especialista ainda 
conclui que a partir do momento em 
que o investidor começa a entender 
sobre o assunto, começa a fazer uma 
diferenciação entre seu perfi l pessoal e 
seu perfi l como investidor.

Quem opta pelo perfi l 
Conservador é um sujeito 
medroso e pelo Agressivo é
inconsequente.

O principal fator determinante 
para a escolha do perfi l de 
investimento é quanto dinheiro 
se quer ganhar.

Checar a rentabilidade
do meu perfi l mensalmente.

O perfi l conservador nunca tem 
rentabilidade negativa.

Momentos de vida ou o perfi l 
pessoal me ajudam a escolher 
um perfi l de investimento.
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Você pode 
mudar seu 
perfi l de 
investimentos, 
mas será que 
esta é a hora?

Mas e o gestor dos meus recursos,
eu posso trocar também?

Os participantes da Prevmon podem 
alterar seu perfi l de investimentos 
duas vezes por ano. Esta é uma ótima 
fl exibilidade que o plano oferece, mas 
deve ser utilizada com muita cautela.
Sabemos que a aposentadoria é um 
projeto de longo prazo e o saldo em 
acumulação para este fi m deve ser 
tratado da mesma forma. A decisão 
de mudar de um perfi l para outro 
não pode ser feita por impulso, deve 
ser racional e consistente com sua 
estratégia de investimentos.
O Brasil passa por um momento 
delicado em sua economia conforme 
tem sido divulgado pela mídia, o que 
pode levar muitos participantes em 
perfi s mais agressivos a considerar 
uma mudança para um perfi l mais 
conservador. Esta reação pode ser 
muito prejudicial ao seu saldo e é 
o que os investidores chamam de 
‘realizar a perda’. Entenda como 
funciona no box ao lado.

Durante os períodos de mudança de 
perfi l, os participantes da Prevmon 
também podem alterar o banco gestor 
dos seus investimentos. Os gestores 
são os responsáveis por investir o 
saldo de conta dos participantes, e 
todos obedecem à mesma Política 
de Investimentos e devem buscar 
os mesmos objetivos (chamados 
benchmarks) de acordo com cada perfi l.
As diferenças ocorrem em como 

Imagine um horizonte hipotético de 20 anos com um perfil conservador
e outro mais agressivo:

Evolução da rentabilidade do patrimônio

Evolução da rentabilidade do patrimônio

Veja que o ponto marcado com um círculo foi uma queda brusca nos investimentos, 
e pode indicar um evento crítico, como uma crise econômica. Se, neste momento, 
um participante fica assustado com esta perda e muda para um perfil conservador,
a evolução do patrimônio deste participante passa a ser a seguinte:

Ao trocar de perfil em um momento inoportuno ele “realiza a perda”, e quando o 
mercado se recuperou da crise, estava com seus recursos alocados em outro 
perfil, assim, não só ficou com uma rentabilidade abaixo do seu perfil original, 
como também se tivesse optado pelo perfil conservador desde o inicio.

Cuidado ao trocar de perfil

Perfil Conservador

Perfil Agressivo

Nova evolução do patrimônio

cada gestor opera para alcançar 
estes objetivos. No site da Prevmon é 
possível acompanhar a performance 

de cada um deles. Apesar de 
rentabilidade passada não ser garantia 
de rentabilidade futura, esta análise é 
um bom indicador de qual gestor tem 
se destacado.
Os atuais gestores na Prevmon são 
o Bradesco, o HSBC e o Western. 
Os participantes devem buscar 
informações sobre cada um deles e 
optar pelo que o inspire mais solidez 
e confi ança.

Histórico
A Prevmon disponibiliza no site o 

histórico com as informações sobre 
o desempenho dos gestores.

Quais são os perfi s na Prevmon?
Na Prevmon os perfi s são Conservador, Moderado e Agressivo. 
Ao escolher um perfi l, os participantes devem considerar sua tolerância a eventuais perdas 
na trajetória para o objetivo de longo prazo que é a aposentadoria.



Como foi nosso semestre? 
Neste espaço você acompanhará como foi a performance

dos bancos gestores e dos perfi s nos últimos 6 meses.

Não se esqueça que, mensalmente, é disponibilizado no site da Prevmon
um relatório completo atualizado com mais informações

e comparações para períodos mais longos.
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Alocação

Perfil Conservador

Perfil Moderado

Perfil Agressivo

Rentabilidade acumulada no último semestre (de mai/15 a out/15)

Canais de Atendimento da Prevmon
0800 729 2228 (atendimento das 8h às 17h)

Área Fale Conosco no site www.prevmon.com.br


