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Quanto custa 
manter um animal 
de estimação

Confira algumas dicas para 
manter o bem-estar do seu 
bichinho sem prejudicar o 
orçamento da família

Marcelo Segalla e Maria 
Luiza Nachreiner 

Angelo Schussler e 
Amanda Barbosa

TAMBÉM 
NESTA EDIÇÃO:

Veja como funciona o 
simulador de benefícios 
da Prevmon e como ele 
pode ajudá-lo no seu 
planejamento para a 
aposentadoria

Quer começar a investir? 
Então entenda a relação 
risco x retorno em uma 
entrevista com o educador 
financeiro Giácomo Diniz

Para muitos casais falar sobre dinheiro 
ainda é um desafio, mas saiba que é 
possível ter um relacionamento saudável e 
com o orçamento no azul

AMOR E FINANÇAS  
DE MÃOS DADAS
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Na Prevmon buscamos 
continuamente as melhores práticas 
para a entidade, sempre com o 
objetivo de oferecer a nossos 
participantes a melhor experiência 
possível, seja no planejamento e na 
construção de uma reserva para a 
aposentadoria, seja no momento 
de usufruir deste planejamento ao 
receber uma renda mensal pelo plano.

Em 2016, submetemos à PREVIC 
(Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar) uma 
proposta de alteração de algumas 
regras do nosso plano de previdência, 
que acabou sendo aprovada apenas 
em janeiro de 2018. Dentre estas 
alterações, implementamos o perfil 
de investimento Super Conservador, 
uma alternativa com risco mínimo de 
oscilações, ideal para os participantes 
que priorizam a segurança e a 
proteção do patrimônio acumulado 
no plano.

Na outra extremidade, demos aos 
participantes assistidos que recebem 
renda financeira a oportunidade 
de optarem não só pelo novo perfil 
Super Conservador, mas também 
pelo perfil Agressivo, que antes era 
exclusivo para participantes em fase 
de acumulação de recursos. Agora, 
os assistidos que queiram aumentar 
sua exposição a riscos financeiros 
podem optar por este perfil, caso 
esta opção esteja alinhada com os 
seus objetivos futuros.

Os participantes da Prevmon 
merecem o melhor! editorial

Outra alteração importante foi a 
retirada da opção por banco gestor 
por parte dos participantes, que 
agora devem optar apenas pelo Perfil 
de Investimento. Esta mudança, 
além de simplificar a rotina dos 
participantes e estar alinhada com 
as melhores práticas de mercado, dá 
mais flexibilidade para a gestão de 
investimentos da Prevmon, ao reduzir 
a médio e longo prazo a concentração 
dos recursos do plano em apenas  
dois gestores.

Esta edição do Prevmon Info está rica 
em matérias de educação financeira 
que podem ser aplicadas no nosso dia 
a dia. Falamos dos custos de se ter um 
animal de estimação, com reflexões 
importantes para que a opção por ter 
um pet em casa seja motivo de alegria 
para a família e não desestabilize o  
seu orçamento.

Em nossa matéria de capa 
entrevistamos dois casais participantes 
da Prevmon e mostramos como 
a sinergia entre eles dá frutos não 
só em suas vidas pessoais, mas 
em sua organização financeira e 
em sua trajetória para atingir seus 
objetivos financeiros. Convidamos 
um especialista em educação 
financeira e investimentos para falar 
da relação risco x retorno e auxiliar os 
investidores iniciantes a avaliarem as 
melhores alternativas do mercado de 
acordo com seus objetivos e seu perfil 
de investidor.

Por fim, dedicamos um espaço 
nesta edição para falarmos do 
simulador de benefícios da Prevmon, 
uma importante ferramenta de 
planejamento previdenciário que nem 
todos os participantes conhecem.

Nosso compromisso com nossos 
participantes é contínuo. Esperamos 
que você goste desta edição e, caso 
tenha sugestões de matérias ou 
melhorias no Prevmon Info, envie seus 
comentários por meio do nosso App e 
do ‘Fale Conosco’ do nosso site.

Durante o mês de maio aconteceu 
a 5ª Semana Nacional de Educação 
Financeira. A iniciativa, organizada 
pelo Comitê Nacional de Educação 
Financeira (Conef), promoveu diversas 
ações educacionais gratuitas (presenciais 
e online) com o objetivo de disseminar 
a importância da educação financeira e 
previdenciária na vida das pessoas. Saiba 
mais em www.semanaenef.gov.br.

ACONTECEU

BOA LEITURA!
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Canais de Atendimento 
da Prevmon

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 deste informativo não são de 
responsabilidade da Entidade.

Coordenação do Jornal:   

Prevmon

Patricia Ferradans e  

Gisele Ayabe

Texto e Design:  

Willis Towers Watson 

Tiragem:  

2.900 exemplares 

Distribuição Gratuíta

0800 729 2228
(atendimento das 8h às 17h)

Área “Fale Conosco”  
no site www.prevmon.com.br ou pelo 

aplicativo da Prevmon.

PARTICIPE DA PRÓXIMA EDIÇÃO  
DO PREVMON INFO!
Se você também tem uma história para contar ou tem sugestões de temas que  
gostaria de ler nas próximas edições, envie para nós por meio do Fale Conosco do site 
www.prevmon.com.br ou pelo aplicativo da Prevmon.
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Consumo de gente grande

Entre os produtos mais adquiridos estão as rações (88%), shampoos e 
condicionadores (57%), petiscos (52%), medicamentos (50%) e brinquedos (44%).

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e  
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o valor médio gasto para  
manter o bem-estar dos animais de estimação é de R$ 189 por mês e esse valor  
sobe para R$ 224 entre os consumidores das classes A e B.

O levantamento revelou que na hora das compras:

33% 

37% 

dos donos sempre optam por itens que vão além do básico.

dos bichinhos tomam banho em pet shops e 13% fazem tratamento estético com frequência.

dos entrevistados compram rações premium52% 

RELATÓRIO ANUAL 2017
Acompanhe um pouco mais do trabalho realizado pela Prevmon no Relatório Anual 2017. O documento apresenta as 
demonstrações contábeis, demonstrativos dos investimentos, entre outros números e resultados do seu plano e da entidade. 

Acesse www.prevmon.com.br > “A Entidade” > “Documentos Institucionais”.  
O relatório (resumo) está disponível nas versões em português e inglês.

Como é bom chegar em casa e ter um bichinho de estimação te aguardando para te encher de carinho! Apesar de trazerem 
alegria para a casa, os animais de estimação geram alguns gastos que podem pesar no orçamento familiar. Assim, antes de adotar ou 
comprar um pet, é preciso ter consciência de quais serão as suas responsabilidades como “tutor”, o que inclui a questão financeira.

Para manter o bem-estar do seu bichinho sem prejudicar o bolso, separamos algumas dicas para você colocar em prática:

Anote todas as despesas com alimentação, brinquedos, veterinário, 
vacinas, banho, tosa, castração, passeadores, hospedagem em hotelzinho, 
entre outros gastos em uma planilha ou caderno. É importante dividir 
esses gastos em pontuais e fixos. 

Compre embalagens maiores de ração. Normalmente, quanto maior a embalagem, menor o preço por quilo. Só tenha em mente que 
embalagens maiores demoram mais tempo para serem consumidas, então a ração deve ser bem armazenada para não perder suas 
propriedades nutricionais. Também é possível economizar usando esta mesma lógica para outros gastos fixos como tapetes higiênicos, 
areia para gatos e remédios contra pulgas e carrapatos.

Crie uma reserva financeira para o seu pet, ou seja, guarde uma 
pequena quantia por mês para ser utilizada em caso de emergências, 
como um problema de saúde. Outra possibilidade é a contratação de 
um plano de saúde para o seu bichinho de estimação; atualmente, 
existem várias opções no mercado com diversas coberturas.

Avalie a necessidade de comprar produtos ou serviços que vão além do essencial, como banhos frequentes no pet shop, assinaturas 
de caixas de brinquedos, petiscos e roupinhas. Animais, em sua essência, precisam de muito pouco para serem felizes e muitas vezes 
criamos para nossos bichinhos necessidades ou desejos que eles mesmos não têm. Lembre-se de manter o padrão de vida do seu 
animal de estimação dentro do seu padrão de vida. 

1

2

3

4

Por exemplo, o primeiro ano de vida do animal tende a ser o mais 
caro, pois ele precisará tomar uma série de vacinas, castrar, ir com 
mais frequência ao veterinário, e o tutor também terá gastos com 
a compra de itens como coleira, casinha e comedouro. Esses são 
gastos pontuais. Já as despesas com ração, banho/tosa, anti-
pulgas e daycare são os gastos fixos. Esses valores vão depender 
do porte do animal e da raça. Para não ser pego de surpresa ao 
comprar/adotar, pesquise bem se a raça requer algum cuidado 
especial (ex: propensão a certas doenças, necessidade de remédios 
específicos, tosas regulares, etc) e também considere o porte do 
animal, pois quanto maior o tamanho, maiores serão os gastos 
com a alimentação.

Quanto
ter um animalde estimação?
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Maria Luiza Nachreiner, Líder de Negócios de Soja e de Algodão 
da América do Sul e Marcelo Segalla, Líder dos Agrônomos para 
América do Sul

Entre todos os desafios que um casamento reserva, há quem 
diga que os assuntos relacionados ao dinheiro são os mais difíceis 
de lidar. Culturalmente, falar sobre finanças com o seu parceiro 
ou parceira ainda é um tabu e, para muitos, soa como algo muito 
materialista e insensível, justamente o oposto do que se espera de 
um relacionamento amoroso. 

Mas saiba que falar de dinheiro com seu parceiro(a) é um 
dos maiores segredos para uma união saudável e duradora. 
O diálogo aumenta a parceria e ajuda o casal a estabelecer 
um planejamento com metas e limites de acordo com as suas 
condições financeiras e, se alguma dificuldade aparecer, os dois 
tendem a lidar de forma mais tranquila com a situação. 

Em um primeiro momento, é natural que apareçam algumas 
dúvidas sobre as finanças do casal: quem vai pagar a conta de luz 
e a de água? Vale a pena ter uma única conta bancária? Tenho 
que dar satisfação sobre tudo que vou comprar? Quem vai cuidar 
do controle das finanças?

De fato, não existe uma regra única. O que funciona para um casal 
pode não funcionar para outro e o importante é que o que for 
combinado não gere desconforto para nenhum dos dois. Por isso, 
é interessante, ao longo do tempo, testar e perceber o que será 
mais efetivo de acordo com o estilo de vida e perfil financeiro de 
cada um no relacionamento. 

Dois casais, dois jeitos que deram certo!

A MALU E O MARCELO

Os dois são casados há 7 anos e para eles dinheiro nunca 
foi motivo de brigas, pois sempre existiu muito diálogo sobre 
isso. “Não tem um momento formal para falarmos, mas eu 
estou sempre tocando no assunto”, comenta Malu. Além 
disso, os dois possuem perfis muito parecidos em relação 
ao consumo e esse fator também facilita o sucesso no 
gerenciamento do dinheiro. 

O casal optou por um só administrar as finanças e os 
investimentos da casa, o que não significa sobrecarregar 
um dos lados e sim, aproveitar aquele que possui maior 
habilidade: “A Malu é muito melhor em investir e gosta 
disso... com ela eu aprendi a ser um pouco mais agressivo 
nos investimentos e ao mesmo tempo isso trouxe uma 
complexidade que eu não quis assumir e hoje eu lido com 
essa situação de forma muito tranquila”, cita Marcelo.

Deixar o planejamento financeiro nas mãos de um dos 
membros do casal não anula a participação dos dois nas 
decisões financeiras. Tudo que é relacionado à casa ou 
que signifique uma aquisição grande (como um carro, um 
imóvel, uma viagem ou uma reforma em casa, por exemplo) 
é conversado antes da compra entre os dois. Além disso, eles 
optaram por juntar os recursos destinados a aplicações em 
uma única conta conjunta para aproveitarem opções mais 
interessantes de investimento.

“É o funcionamento do casal, nós acabamos nos 
encontrando assim”, finaliza Malu.

Quando
      amor e o  
   dinheiro

andam de
mãos dadas
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Amanda Barbosa, Especialista em Custos e Angelo Schussler, 
Supervisor FinanceiroDois casais, dois jeitos que deram certo!

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ESTÁ NOS PLANOS (COM A PREVMON, É CLARO!)

Deu para perceber que os dois casais têm planejamentos financeiros muito bem definidos, 
não é mesmo? Por saberem da importância de começar desde cedo a se planejar para o 
futuro, ambos participam e contribuem para o Plano Prevmon para que, assim, possam 
usufruir de uma aposentadoria mais segura e tranquila.

A maneira que a Amanda e o Angelo encontraram para 
manter as finanças a dois em ordem foi cada um cuidar 
do seu próprio dinheiro e apenas dividir as despesas 
comuns do casal proporcionalmente ao que cada um 
ganha. De acordo com eles, assim, não fica pesado ou 
injusto para nenhum dos dois; “é muito claro o que são as 
despesas comuns, passou disso cada um tem a liberdade 
em fazer o que quiser com o restante do dinheiro”, 
comenta Amanda. 

O mesmo vale para os investimentos. Eles estabelecem 
objetivos em comum (como por exemplo, uma viagem), 
mas o processo de acumulação de recursos para atingir 
esse objetivo é separado, a fim de não gerar conflitos e 
para que cada um assuma riscos em seus investimentos 
de acordo com seu perfil individual.

Esta forma mais individualista de administrar as finanças 
do casal não significa que não exista cumplicidade entre 
eles, “se precisar um suporta o outro. Quando a gente 
vai pagar uma conta no restaurante, na maioria das 
vezes a gente divide mas, quando um não pode, o 
outro paga”, cita Angelo.

Os dois estão juntos há 7 anos e conversam muito sobre 
planejamento financeiro e ressaltam que esta atitude une 
ainda mais o casal. “A gente já conquistou muita coisa 
juntos e esse método funcionou bem”, finaliza Angelo.

Casais Inteligentes 
Enriquecem Juntos

Autor: Gustavo Cerbasi

Preço médio: R$ 19,90

Dinheiro é um santo remédio 
- Cure sua vida financeira e 
nunca mais saia da forma

Autores: Conrado Navarro e 
André Massaro

Preço médio: R$ 29,90

Independente da forma que o casal escolha para administrar as finanças a dois, existem 4 virtudes essenciais para o sucesso financeiro 
da relação: confiança de um no outro; uma comunicação sincera sem segredos e sem julgamentos; que um sempre escute os 
desejos e sonhos do outro para evitar frustações; e que se tenha um planejamento em conjunto, mesmo que o orçamento seja feito 
separadamente.

COLOCANDO EM PRÁTICA...

A AMANDA E O ANGELO

Definam pelo menos um objetivo em comum e vejam como irão alcançá-lo

Discutam o orçamento periodicamente. Pode ser toda semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, etc. 
Optem por uma periodicidade que funcionará para os dois

Tenham consciência dos gastos mensais da casa. Para isso, utilizem uma planilha, aplicativo ou caderno para 
listar as despesas

Dividam as responsabilidades sobre as contas e a administração das finanças da família, sem deixar nenhum 
dos dois sobrecarregado
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GIÁCOMO DINIZ 

Educador financeiro 
e professor com 20 
anos de experiência no 
mercado financeiro.  
É também fundador  
da PROFundamentos, 
uma startup de 
tecnologia focada em 
soluções de dados para 
análise de ações. 

Quem acompanha notícias relacionadas a investimentos 
já se deparou com matérias de investidores que obtiveram 
altíssimos ganhos em um curto espaço de tempo. Segundo 
Giácomo Diniz, educador financeiro com mais de 20 anos 
de experiência no mercado financeiro, só olhar para os 
altos retornos e não ver o risco que o investidor se expôs 
para alcança-los é o pior erro ao fazer uma análise de risco 
e retorno. “Risco e retorno são irmãos siameses”, diz.

A relação entre o risco de um investimento e o retorno 
que ele pode proporcionar é uma análise muito 
importante que todo investidor deve fazer antes de aplicar 
seu dinheiro. Em resumo, quanto maior o risco de um 
investimento, maior a sua expectativa de retorno. Também 
é maior a chance que este investimento não se comporte 
como o esperado; os exemplos mais comuns são 
investimentos com altas volatilidades (risco de mercado), 
mas também existem outros riscos como o risco de 
crédito (calote) e o risco de liquidez (em caso de resgate, o 
dinheiro não estar disponível imediatamente).

Investimentos como a caderneta de Poupança ou  
títulos do governo do tipo Tesouro Selic são alternativas 
de investimento com risco mínimo, porém suas  
expectativas de retorno também tendem a ser  
baixas. Já as ações negociadas na Bolsa de  
Valores, em contrapartida, podem dar retornos  
maiores, mas o investidor fica exposto a  
oscilações causadas por diversos  
fatores, inclusive acontecimentos  
políticos e econômicos. 

Se um investidor tem todos seus recursos aplicados 
no Tesouro Selic e queira buscar alternativas com 
rentabilidade superior, ele deve, invariavelmente, assumir 
mais riscos. “O primeiro passo é entender que tipos de 
risco se vai correr em determinada aplicação e o segundo 
passo é avaliar como o investidor se comportaria na 
manifestação ruim desse risco”, diz Giácomo. 

CADA PESSOA POSSUI UM PERFIL 
DE INVESTIDOR “ÚNICO”?

De acordo com Giácomo, a melhor 
forma de medir seu apetite por 
risco é com base no seu objetivo. 
Isso significa que o investidor pode 
assumir níveis de risco diferentes 
de acordo com o objetivo daquele 
investimento. Por exemplo, se uma 
pessoa quer fazer uma viagem 
sem destino definido, ela pode 
assumir mais riscos na reserva para 
esta viagem, mirando um destino 
internacional. Caso os investimentos 
não deem o retorno esperado, a 
viagem pode ser para um destino 
nacional, o que não é o fim do 
mundo. Já para outros objetivos onde 
o investidor não tem esta flexibilidade, 
ele deve avaliar com mais cautela os 
riscos que quer correr.6 | PrevMon Info6 | PrevMon Info

NÍVEIS DE RISCO DE DIVERSAS MODALIDADES 
DE INVESTIMENTO DISPONÍVEIS NO BRASIL

No plano da Prevmon os participantes podem escolher 
diferentes níveis de risco por meio dos Perfis de 
Investimento. Já em seus investimentos pessoais, o 
ideal é sempre avaliar os riscos de cada investimento 
em relação ao objetivo que aquele montante terá. 
Ao se aventurar em modalidades com maior risco, é 
sempre bom utilizar valores que não vão fazer falta e 
nunca comprometer uma parcela do patrimônio que o 
investidor possa precisar a curto prazo.

Conheça a relação

Renda Variável

Debêntures e Fundos de Crédito Privado

CDBs, LCIs e LCAs

Títulos do Tesouro com componentes pré-fixados 

Tesouro Selic

Fundos Multimercado

RISCO MÍNIMO

Risco
X

ALTO RISCO
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VEJA AS FUNCIONALIDADES DO SIMULADOR E DE QUE FORMA  
PODEM AJUDÁ-LO NO SEU PLANEJAMENTO PARA A APOSENTADORIA:

A Prevmon disponibiliza em seu site um simulador de 
aposentadoria para os seus participantes e também para 
colaboradores da Monsanto que ainda não fazem parte 
do plano. Este simulador é uma importante ferramenta de 
planejamento previdenciário, tanto para definir seus objetivos 
como para acompanhar este planejamento ao longo da carreira.

O simulador permite projetar seu saldo para a aposentadoria 
com base no patrimônio já acumulado e nas contribuições 
que são realizadas para o plano. Desta forma, o participante 
pode avaliar, por exemplo, se as contribuições realizadas são 
suficientes para atingir o benefício esperado no futuro ou se é 
melhor aumentar suas contribuições. Na ferramenta também 
é possível escolher as formas de renda disponíveis no plano e 
ver o comportamento do benefício ao longo dos anos.

Para utilizar o simulador, acesse  
www.prevmon.com.br e clique na opção 
“Simulador de Aposentadoria” na página 
principal do site.  
Se tiver alguma dúvida de como utilizá-lo, 
é possível assistir a um vídeo tutorial antes 
de iniciar a simulação.
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Acompanhe o 
seu plano no 
site ou no app 
da Prevmon

Como a aposentadoria é um objetivo financeiro de longo prazo, é muito 
importante que os participantes acompanhem periodicamente seu saldo 
acumulado no plano, as contribuições realizadas pelo próprio participante 
e pela patrocinadora, além da rentabilidade alcançada ao longo dos anos. 
Desta forma, o participante tem sempre uma visão da sua situação no plano e 
do que deve ser feito para atingir seus objetivos futuros. 

Alguns participantes não sabem, mas é possível acompanhar todas estas 
informações na Área Restrita do site ou no aplicativo da Prevmon.

Pelo site, basta clicar em “Acessar Minha Conta” e inserir o CPF e senha.  
Os participantes que ainda não tenham senha cadastrada ou esqueceram a 
senha devem clicar em “Esqueceu sua senha?” e seguir as orientações.

Pelo aplicativo da Prevmon, também é possível ter acesso a diversas 
informações sobre sua situação no plano, utilizando o mesmo login e senha 
cadastrados no site. Faça o download gratuito do app da Prevmon para 
acompanhar o seu plano de previdência a qualquer momento e em qualquer 
lugar. Busque por “Prevmon” na loja oficial dos sistemas IOS ou Android.

Sa
ld

o
 c

o
m

 v
al

o
re

s 
fic

tí
ci

o
s,

 a
p

en
as

 p
ar

a 
ex

em
p

lo
.

Novos participantes podem 
ver uma simulação do imposto 
de renda na aposentadoria 
para decidirem o melhor 
regime ao aderirem ao plano 
(Progressivo ou Regressivo)

PARA NOVOS 
PARTICIPANTES

simular o valor
do seu benefício

na aposentadoria?

Veja nesta barra o quanto 
se está aproveitando do 

incentivo fiscal do governo

(para quem faz declaração 
completa de I.R.)

Ao simular as projeções 
para o futuro, é possível 
ver as formas de renda e o 
comportamento do benefício

É possível avaliar diferentes 
cenários modificando as 

hipóteses de crescimento salarial 
e rentabilidade (em termos reais, 

isto é, acima da inflação)

Veja a proporção entre o saldo 
com as suas contribuições e 
as contribuições da empresa 

em seu nome
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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.

Rentabilidade acumulada em 2018 (jan a mar)

Perfil/Gestor Bradesco Western Benchmark*

Conservador 2,82% 2,78% 2,63%

Moderado 4,06% 3,68% 3,69%

Agressivo 5,30% 4,56% 4,76%

inserir selo FSC

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

COMO FORAM 
NOSSOS ÚLTIMOS 

12 MESES? 

ALOCAÇÃO RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (ABR/17 A MAR/18)

100%
Renda Fixa

Alocação

Perfil
Conservador

Perfil
Agressivo

85%
Renda Fixa

12%
Renda Variável

3%
Exterior

70%
Renda Fixa

24%
Renda Variável

6%
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Os resultados da rentabilidade 
foram apurador por banco gestor 
até março/18.


