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editorial

Um melhor panorama dos nossos participantes 

Uma pesquisa é um dos meca-
nismos mais eficientes para 
conhecer melhor o público 

que se pretende atingir com uma de-
terminada comunicação ou projeto. 

Foi justamente por esse motivo que, 
no fim do ano passado, realizamos a 
primeira pesquisa de nível de conhe-
cimento sobre finanças e previdência 
com os funcionários da Monsanto, 
participantes ou não da Prevmon.

Como já citamos na edição passada 
deste informativo, queremos forta-
lecer e estreitar o nosso relaciona-
mento e nossa comunicação com 
você e a pesquisa nos ajuda neste 
sentido. Por meio dela, sabemos qual 
caminho devemos seguir, quais são 
os assuntos de maior interesse e que 
geram mais dúvidas, e ainda pode-
mos propor ações efetivas e focadas 
nos nossos objetivos.

Nesta edição vamos abordar algumas 
das dúvidas mais frequentes na análise 
dos resultados como, por exemplo, 
como funciona o resgate das contri-
buições, e mostrar a diferença entre 
estar endividado ou inadimplente.

#PrevmonInfo
Desejamos que você aproveite a segunda edição do Prevmon Info. Ele é um bom aliado na 
educação sobre finanças e previdência, pois traz conteúdos úteis para a vida toda. Ainda não 
leu a 1ª edição? Acesse www.prevmon.com.br

Expediente
Edição #02 | Junho/2016

Prevmon Info é uma publicação 

semestral e interna da Monsanto 

Sociedade Previdenciária – Prevmon, 

destinada aos participantes dos 

planos da Entidade e funcionários 

da Monsanto que têm interesse em 

finanças e previdência. As decisões 

tomadas com base nas matérias des-

te informativo não são de responsa-

bilidade da Entidade.

Coordenação do Jornal: Prevmon – 

Patricia Ferradans e Gisele Ayabe

Texto e Design: Willis Towers Watson 
Tiragem: 2.900 exemplares. 

Distribuição Gratuita.

Quer saber mais? 
Acesse www.prevmon.com.br e veja os resultados na íntegra.

ALGUNS NÚMEROS DA PESQUISA

441 
respondentes

83% 
 já são participantes da Prevmon 

59%  
consideram que 20 anos é a idade 
ideal para iniciar o planejamento 
para a aposentadoria

86% 
consideram o plano 
da Prevmon muito importante

77% 
 não fazem contribuições 
adicionais ao plano

31% 
têm dúvidas sobre as regras

Canais de Atendimento da Prevmon
0800 729 2228

(atendimento das 8h às 17h)

Área Fale Conosco no site 
www.prevmon.com.br
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#Ficaadica
Antes de comprar algo e assumir uma dívida, responda às seguintes perguntas: dá para 
comprar à vista?, cabe no orçamento?, preciso realmente deste item?, preciso comprar 
agora? Se a resposta para uma delas for não, repense!

Pode parecer óbvio, mas, de acordo 
com uma pesquisa divulgada recen-
temente pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), 79% dos consu-
midores não sabem ao certo o que 
é estar endividado. Quase metade 
dos entrevistados acredita que estar 
endividado significa ter contas atra-
sadas, enquanto 30% afirmam que é 
ter o nome registrado em entidades 
de proteção ao crédito. E apenas 
20% compreende o significado real, 
que é ter parcelas a vencer de com-
pras ou empréstimos.

Aqui na Prevmon, de acordo com a pesquisa de conhecimento realizada no 
fim de 2015 com funcionários da Monsanto, identificamos que:

Quando você faz um financiamen-
to ou usa o cartão de crédito, está 
assumindo uma dívida e se torna, 
portanto, endividado. A palavra “dí-
vida” não precisa, necessariamente, 
ter uma conotação negativa. Assumir 
uma dívida para adquirir um bem 
pode ser uma boa saída quando não 
se dispõe de todo o valor no ato 
e existe uma necessidade real de 
comprar aquele item. Muitas vezes, 
a única maneira de adquirir aquele 
bem é por meio do parcelamento 
(vide quadro).

Fique atento, pois se você deixar 
de pagar alguma parcela da sua 
dívida (financiamento ou cartão, por 
exemplo), você muda de situação 
e passa a estar inadimplente, o que 
não é nada bom. Para não perder o 
controle das suas contas, especialis-
tas recomendam não comprometer 
mais de 30% da sua renda líquida 
com financiamentos e que as com-
pras não sejam feitas por impulso.

Com um bom planejamento, a dívi-
da pode ser sua aliada!

Dívida nem sempre é vilã!
Mas será que você sabe o que é estar endividado?

Para ficar 
mais claro

se declararam endividados 

informaram que têm de 21% 
a 50% da renda comprometida 
com parcelas, financiamentos, 
empréstimos, etc.

24,25%

35,57%

Quando você pensar em entrar numa dívida,
é importante pensar também em como sair dela.

Veja algumas dicas: 

Analise seu orçamento

Certifique-se de que a
dívida cabe no orçamento

Avalie se há real necessidade de
comprar aquele bem ou se é uma 
compra por impulso

Planeje suas contas

Pesquise taxas e outros adicionais
que são cobrados, é importante
saber o custo total da operação
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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 eficiente faz com que cada um de nós seja, inclusive, pessoas mais felizes.

Relatório Anual: muito além de números
Uma boa forma de conhecer alguns termos relativos à administração do seu plano é ler o 
Relatório Anual da Prevmon. O documento traz os principais resultados da Entidade e do seu 
plano de aposentadoria. Entre no site da Prevmon e confira a versão resumida de 2015.

Quem não quer parar de trabalhar com dinheiro no 
bolso e tempo suficiente para aproveitar a vida, hein? 
Existem alguns caminhos para conseguir isso... Ganhar 
na Mega Sena (chance é de 1 em 50 milhões), receber 
uma herança de um tio rico ou guardar uma parte do 
seu dinheiro desde jovem.

Como a primeira e segunda opções são quase impos-
síveis, vamos ser realistas: é preciso planejar sua apo-
sentadoria desde já. E vamos te mostrar a experiência de 
uma recém aposentada pela Prevmon, um exemplo que 
poupar para o futuro é menos complicado do que parece 
e que os frutos valem o esforço.

A experiência na vida
“Meu pensamento sempre foi não 

depender financeiramente de ninguém 

na minha aposentadoria”, diz Sonia ao 

citar que sempre se sentiu incomodada 

ao ver pessoas chegando à velhice sem 

qualidade de vida, mal assistidas, em 

asilos e contando apenas com o apoio 

de familiares, por exemplo. “Não queria 

aquilo pra mim”, complementa.

O início no plano
Sonia já veio com a cultura 

de previdência para a Monsanto. Ela 

trabalhava em uma empresa que 

já oferecia plano de previdência e 

transferiu sua reserva para a Prevmon. 

“Nestes 25 anos, fui engordando o meu 

porquinho [risos]”.

Organização para 
aumentar a poupança

“Nunca deixei de contribuir, sempre 

com o percentual máximo (6%), e 

sempre que sobrava um dinheiro das 

férias, 13º salário, bônus, colocava no 

plano”. Sonia ainda conta que quando 

trabalhava na Monsanto escutava 

muitos funcionários comentando que 

eram jovens para pensar no assunto 

e que, com o valor destinado à 

aposentadoria, poderiam fazer outras 

coisas ou ainda que o dinheiro já 

estaria comprometido.

Vivendo hoje e 
pensando no amanhã

Ela sempre adorou viajar e disse 

que não precisou sacrificar este 

hobby durante a vida para poupar 

para a aposentadoria. “Eu não deixei 

de fazer isso, mas estava sempre 

pensando numa ‘reservinha’ para a 

minha aposentadoria.”

A aposentadoria
Sonia é aposentada 

pelo INSS há mais de dez 

anos, e diz que: “é muito 

pouco e não dá pra 

contar”. Pela Prevmon 

está aposentada há 

pouco mais de seis 

meses e diz que seu padrão 

de vida está muito bom e está levando 

a aposentadoria sem estresse. “Eu 

tô numa felicidade que você não 

imagina. Tenho mais tempo pra mim, 

aumentei minhas horas no Pilates, faço 

massagem e estou viajando bastante. 

Acordo no horário que eu quiser, faço 

as coisas no meu ritmo”.

Sonia vinha se adaptando 

psicologicamente para a aposentadoria 

– visto que é um momento de muitas 

mudanças –, e disse que a preparação 

financeira a ajudou a 

passar por esta fase, 

“se eu não estivesse 

financeiramente estável, 

me sentindo segura, estaria 

muito preocupada, não 

estaria nessa tranquilidade”.

Uma dica
“É difícil conscientizar essa garotada nova do 

quanto esse assunto é importante, mas se fosse para dar 

um conselho, diria que pensem na vida daqui a alguns 

anos e façam uma contribuição, nem que seja menor 

do que o percentual máximo, desde cedo. Pensem lá na 

frente para não depender de ninguém e aproveitar muito 

a vida, porque depois da aposentadoria, ainda existe um 

caminho maravilhoso pela frente!”

O caminho para uma 
APOSENTADORIA TRANQUILA

Essa é a Sonia Khouzan! Ela trabalhou 
por 43 anos, sendo 25 na Monsanto, 
em diferentes áreas. Desde que entrou 
na empresa, já participou da Prevmon. 
Há pouco mais de seis meses está 
aposentada e iniciando uma nova 
etapa de sua vida. Vamos ver os 
caminhos que ela percorreu...

sonia Khouzan

A aposentadoria
Sonia é aposentada Sonia é aposentada 

meses e diz que seu padrão meses e diz que seu padrão 

VIAJANDO

mudanças –, e disse que a preparação mudanças –, e disse que a preparação mudanças –, e disse que a preparação 

 NO PILATES

depender financeiramente de ninguém 

quanto esse assunto é importante, mas se fosse para dar quanto esse assunto é importante, mas se fosse para dar quanto esse assunto é importante, mas se fosse para dar 
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Plano de aposentadoria: 
É PRA JÁ!

CONFIRA 4 BONS ARGUMENTOS PARA ADERIR AO PLANO DE 
BENEFÍCIOS PREVMON E NÃO SE ARREPENDER NO FUTURO.

Você sabia?

8 em cada 10 aposentados no Brasil se arrependem de não ter se preparado mais para a 
aposentadoria, segundo uma recente pesquisa de um grande banco de varejo.

Você já deve ter ouvido ou até pensado que a previdência é só mais um desconto no holerite, ou ainda que não 
pretende ficar na empresa até se aposentar. Esqueça tudo isso. A previdência complementar representa muito mais.

Viu só como é importante aderir ao plano de previdência da Prevmon o quanto antes?
Para saber mais, acesse www.prevmon.com.br, leia o material explicativo, assista aos vídeos, 

faça simulações e, se quiser, entre em contato com a gente 0800 729 2228.

Incentivo fiscal
Com o incentivo fiscal oferecido pelo governo, você pode deduzir suas 

contribuições ao plano da sua base de cálculo do IR até o limite de 12% da sua 
renda bruta anual tributável. Se você fizer as contas, vai se surpreender com o 

alívio que isso pode trazer à mordida do leão.3
Teto do INSS (limite)

A expectativa média de vida do brasileiro ao nascer é de 75,2 anos (2015) e hoje 
somos mais de 200 milhões no país. Com um déficit que ultrapassou R$ 85 bilhões 
no final de 2015 na Previdência Social, fica difícil pensar em depender do Governo 

na aposentadoria. Sem contar que existe um teto para o benefício que, atualmente, é 
limitado em R$ 5.189,82. Ou seja, é melhor ter também sua previdência complementar.4

Mecanismo de Poupança
O plano é uma poderosa ferramenta de formação de poupança a longo prazo para 
todos, seja pela possibilidade de contribuir independentemente do salário, ou pelas 

taxas de administração de nossos gestores, que são menores que as encontradas 
em produtos semelhantes no mercado, como um PGBL que você contrataria num 
banco, por exemplo. Dependendo do valor do seu salário*, a empresa também faz 

contribuições na sua conta individual de 150% do valor investido por você. Em nenhum 
outro investimento você recebe 150% do que investe todo mês, só aqui!

* Para ser elegível à contrapartida da empresa, o participante deve ter salário acima de 15 URP (R$ 6.654,00 - março/2016).

2

Segurança*
Mesmo que você faça a adesão ao plano e não contribua, fazer parte dele já é uma 
vantagem e tanto, pois você tem acesso ao auxílio-doença e aos benefícios por 

invalidez e por morte do participante. É uma segurança extra para você e sua família.1
* Carência de 1 (um) ano de tempo de plano. Saiba mais no regulamento.
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Veja mais sobre o Resgate
Você tem algumas opções em relação ao seu saldo no seu plano em caso de desligamento da 
empresa. Mas esta é uma decisão muito importante e sem volta, por isso é preciso conhecer bem 
as regras. Assista ao vídeo sobre o assunto no site da Prevmon.

#assimficafacil

Um plano de previdência como o 
plano da Prevmon tem como obje-
tivo principal oferecer aos funcioná-
rios da Monsanto um benefício na 
aposentadoria para complementar 
o INSS. Porém, pelos mais diversos 
motivos, nem todos os funcionários 
ficarão na Monsanto até se apo-
sentar. Por isso, em caso de desli-
gamento antes da aposentadoria, 
existem os institutos obrigatórios. 
O Resgate, diferente do que muita 
gente pensa, não é considerado 
um benefício do plano, mas sim um 
destes institutos.

As regras do Resgate parecem com-
plicadas, mas não são. No momen-
to do Resgate de um participante, 
a Prevmon calcula quantos pontos 
ele tem. Os pontos são a soma da 
idade com o tempo de vinculação 
ao plano de cada participante. 

Todos os participantes têm direi-
to de resgatar 100% do Saldo de 
Participante, com suas contribui-
ções rentabilizadas até a data do 
Resgate. Mas os participantes que 
possuem mais de 5 anos de vincu-
lação ao plano e 40 pontos segun-
do a regra acima, além do Saldo de 
Participante, podem resgatar uma 
parcela do Saldo de Patrocinadora, 
com as contribuições da Monsanto 
em seu nome, e este percentual 
vai de 37,5% até 100%, conforme a 
tabela ao lado.

No momento do Resgate há a 
incidência de Imposto de Renda 
de acordo com o regime que você 
escolheu no momento da adesão 
(Progressivo ou Regressivo). Então, 
quem se desligar da Monsanto e 
quiser continuar seu planejamento 
para a aposentadoria, deve verificar 

O Resgate, diferente do 
que muita gente pensa, 
não é considerado um 
benefício do plano, mas 
sim um dos institutos

COMO FUNCIONA 
o Resgate de contribuições

os outros institutos no desligamento 
como a Portabilidade, o Autopatro-
cínio e o Benefício Proporcional Di-
ferido. Aguarde as próximas edições 
do Prevmon Info para conhecer 
cada um deles.

Entenda os pontos
Os pontos são a soma da idade mais o tempo de vinculação ao plano, então pes-
soas com características diferentes podem se enquadrar numa mesma pontuação. 
Veja: Se um participante tem 30 anos de idade e participa do plano a 10 anos, ele 
tem 40 pontos no total. Já outro participante que tenha 35 anos de idade e 5 anos 
de adesão ao plano, apesar de ser mais velho, também tem os mesmos 40 pontos.

PontosPontosPontosPontosPontosPontos
(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)(Idade + Tempo de plano)

Percentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do SaldoPercentual do Saldo
de de de PatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadoraPatrocinadora

404040 37,5%37,5%37,5%37,5%37,5%37,5%37,5%
41414141 40,0%40,0%40,0%
424242 42,5%42,5%42,5%
4343434343 45,0%45,0%45,0%45,0%45,0%45,0%45,0%
4444444444 47,5%47,5%47,5%47,5%47,5%
4545 50,0%50,0%50,0%50,0%50,0%50,0%
464646 52,5%52,5%52,5%52,5%52,5%52,5%
474747 55,0%55,0%55,0%55,0%55,0%
484848 57,5%57,5%57,5%57,5%
494949 60,0%60,0%60,0%60,0%60,0%
5050 62,5%62,5%62,5%62,5%62,5%
51515151 65,0%65,0%65,0%65,0%65,0%
525252 67,5%67,5%67,5%67,5%67,5%
5353535353 70,0%70,0%70,0%70,0%
545454 72,5%72,5%72,5%72,5%72,5%
555555 75,0%75,0%75,0%
565656 77,5%77,5%77,5%77,5%77,5%
57575757 80,0%80,0%80,0%80,0%80,0%
585858 82,5%82,5%82,5%82,5%82,5%
595959 85,0%85,0%85,0%
606060 87,5%87,5%87,5%87,5%
616161 90,0%90,0%90,0%90,0%90,0%90,0%
626262 92,5%92,5%92,5%
63 95,0%95,0%95,0%
646464 97,5%97,5%97,5%97,5%97,5%

65 ou mais65 ou mais65 ou mais65 ou mais65 ou mais65 ou mais 100,0%100,0%100,0%

Resgate na Prevmon

do Saldo de Conta 
de Participante

100% do Saldo de Conta de 
Patrocinadora conforme tabela

(para quem tiver mais de 5 anos de 
vinculação ao plano e 40 pontos)

Percentual
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COMO É QUE É?
Conheça o significado de diversos termos 
presentes no seu plano de aposentadoria.

Prevmon VIP
É um programa para quem já está perto da aposentadoria, onde a Prevmon realiza um 
atendimento personalizado e individual. Além de uma boa conversa sobre como anda seu 
planejamento para a aposentadoria, o programa também tira as dúvidas e mostra como utilizar 
o simulador de benefícios como um aliado.

Contribuições
Contribuições no plano da Prev-
mon são os valores que você e a 
patrocinadora depositam na conta 
em seu nome no plano. Em planos 
antigos que existiam no Brasil na 
década de 80 e 90, todos parti-
cipantes depositavam o dinheiro 
em um montante coletivo que 
seria usado para pagar o benefício 
de todos no futuro, por isso cada 
depósito era uma ‘contribuição’ 
para este bolo. Em planos atuais 
como o da PrevMon, o valor que 
você deposita vai direto para uma 
conta só sua, então este valor é, no 
máximo, uma “contribuição para 
você no futuro”.

Institutos Obrigatórios
Apesar de um nome bem formal, 
os institutos obrigatórios nada 
mais são do que as quatro opções 
que cada participante do plano 
tem caso se desligue da empresa 
antes de ser elegível a algum be-
nefício (aposentadoria) oferecido 
pelo plano. São eles, o Autopa-
trocínio, o Benefício Proporcional 
Diferido - BPD, a Portabilidade e 
o Resgate. (Veja a matéria sobre 
Resgate na página 6)

Atuários
São os profissionais responsáveis 
por cálculos de avaliação e men-
suração de risco. Em previdência, 
são responsáveis por calcular os 
valores necessários para o fundo 
de pensão honrar com os compro-
missos futuros do plano.

Avaliação Atuarial
É o cálculo realizado anualmente 
pelo atuário para entender a saúde 
financeira do plano. Neste cálculo 
são confrontadas as obrigações 
futuras com os participantes versus 
os valores já provisionados na enti-
dade. Se está sobrando dinheiro, há 
um superávit, se está faltando, há 
um déficit. O ideal é que o plano 
esteja sempre equilibrado.

Sabemos que previdência é um 
assunto um tanto complexo, não 
é mesmo? São muitas palavras 
complicadas e termos técnicos 
que acabam deixando o assunto 
desinteressante e confuso. 

Para facilitar a vida dos 
nossos participantes, listamos 
algumas das palavras-chaves 
mais comuns encontradas 
no universo da previdência 
complementar.

#curiosidade 

#agoravouentender

Nem é tão complicado assim, né? Então fique ligado que na próxima edição vamos descomplicar ainda mais!



Como foram nossos 
últimos 12 meses? 

Neste espaço você acompanhará como foi a performance dos bancos gestores e dos perfis nos últimos 12 meses.

Confira no site da 
Prevmon o relatório 
mensal de performance 
dos perfis e dos bancos, 
com o histórico e o 
acumulado.

*Benchmark é o índice que serve como parâmetro de comparação para cada um dos perfis de investimento da Prevmon. 
Veja nos relatórios mensais no site da Prevmon o benchmark para cada um dos perfis.
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Rentabilidade acumulada em 2016 (jan a abr)

Perfil/Gestor Bradesco HSBC Western Benchmark*

Conservador 7,64% 7,10% 8,38% 7,16%

Moderado 9,98% 8,95% 10,48% 10,21%

Agressivo 12,30% 10,78% 12,53% 13,23%


