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Também nesta edição:

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO E O 
COVID-19
Separamos algumas dicas de como 
lidar com suas finanças em meio à nova 
rotina de isolamento social.
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INVESTIMENTOS PARA 
A APOSENTADORIA 
EM ÉPOCAS DE CRISE
Saiba o que fazer (e não fazer) com 
seus investimentos de longo prazo 
em situações de alta volatilidade no 
mercado financeiro.
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De uma hora para outra, o mundo parou. Com a pandemia do 
novo coronavírus, tivemos que aprender, em tão pouco tempo, a ser 
resilientes, a nos adaptar a uma nova rotina de trabalho, de estudos, 
de convívio social à distância, e a saber lidar com as incertezas 
sobre o futuro. Sem dúvida cada um de nós, em algum momento 
do isolamento, parou para pensar sobre hábitos que tínhamos e que 
podem ser até desnecessários, o que de fato vale a pena ou não na 
vida e, ainda, como será o mundo pós-pandemia. É um momento de 
reflexão. 

É impossível saber o que vai acontecer daqui a alguns meses ou anos, 
mas já sabemos que o mundo será diferente e cada vez mais digital 
e ágil. Para alguns estudiosos, muitas das experiências e mudanças 
vividas nesta fase serão concretizadas no pós-pandemia, as relações 
de consumo serão repensadas e diversos setores terão que se 
reinventar e sair da zona de conforto para se manterem nesse novo 
mundo que está por vir.

Do ponto de vista financeiro, a pandemia pode ter pegado muita 
gente de surpresa. Desde pequenos empresários e autônomos 
que estão com dificuldades em manter seus negócios, até pessoas 
com planejamentos de médio e longo prazo que tiveram que ser 
suspensos devido à incerteza, muita coisa está sendo revista. Na 
Prevmon, sempre reforçamos a importância da educação financeira 
e previdenciária, além da constituição de uma reserva de emergência. 
Apesar desta reserva não “resolver todos os problemas”, as pessoas 
que têm este montante de recursos acumulado com certeza estão 
com uma margem de segurança maior para atravessar momentos 
como este. 

Momento para

Reflexão

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

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

pelo aplicativo da Prevmon.

Mantendo nosso compromisso com a educação financeira e 
previdenciária de nossos participantes, nesta edição do Prevmon Info 
apresentamos diversas reflexões importantes sobre o planejamento 
para o futuro neste novo cenário de pandemia. Começamos citando 
algumas ações que podem ser tomadas dentro de casa para manter 
as finanças no azul com a mudança na rotina de cada família. Falamos 
na matéria principal sobre como lidar com investimentos de longo 
prazo em situações de alta volatilidade no mercado financeiro (dica: 
mantenha a calma!). Também aproveitamos que no mês de junho é 
possível alterar o percentual de contribuição, perfil de investimentos 
e percentual de recebimento da renda (exclusivo para participante 
assistido que recebe renda mensal por percentual do saldo), para 
propor alguns pontos para cada um avaliar sua situação no plano hoje 
e no futuro. Vale a pena a leitura!

E lembre-se: vai passar e sairemos dessa ainda mais fortes!

Boa leitura 
Equipe Prevmon

Atendimentos presenciais 
continuam suspensos
Os atendimentos presenciais continuam suspensos por 
tempo indeterminado como medida de proteção aos 
colaboradores da entidade, participantes e o público em 
geral. 

Enquanto isso, a equipe está de prontidão para atender 
os participantes via telefone ou e-mail, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Durante este período, o envio de documentos e formulários que, 
normalmente são feitos por correios ou fisicamente, deverão ser 
feitos pelos participantes por e-mail.

Fique de olho em nosso site (www.prevmon.com.br) para 
acompanhar notícias sobre o atendimento e previsão para 
retorno das atividades presenciais.

Anote os contatos!

0800 729 2228 

atendimento.previdencia@conduent.com

rafael.carvalho.ext@bayer.com

gisele.ayabe.ext@bayer.com

fabio.tabosa.ext@bayer.com
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A pandemia do novo coronavírus e as ações de tomadas pelos 
governos para conter seu avanço, sem dúvida, impactaram a rotina 
e as finanças de milhares de pessoas ao redor do mundo. Como não 
se sabe, de fato, quando tudo isso vai passar e quais serão os reais 
impactos para a economia, o ideal é tomar alguns cuidados com o 
orçamento doméstico, pois estar com as finanças em dia, é menos 
uma preocupação em um momento tão delicado como este. 

PrevMon Info | 3 

Como organizar
as finanças durante

a pandemia?

Com as jornadas de home office, a matriz 
de gastos da casa deve ter mudado. É 
possível que algumas despesas como 
transporte, estacionamento e restaurante 
tenham diminuído, enquanto gastos 
com mercado, por exemplo, devem 
ter aumentado. Identifique no seu 
planejamento as prioridades e elimine 
gastos desnecessários, como serviços 
que você não vá utilizar neste momento. 
Como todos estão em casa, a tendência é 
que as contas de água, gás e luz também 
aumentem, por isso, vale a pena fazer uma 
força tarefa com a família para economizar!

Não existe uma regra a ser aplicada 
nestes casos e pode haver negociação 
entre donos e inquilinos. Os especialistas 
citam que é fundamental manter em dia 
as cotas do condomínio para garantir o 
pagamento dos funcionários, essenciais 
para segurança, portaria e limpeza.

Como as escolas estão flexibilizando o 
ano letivo, a maioria ainda está cobrando 
o valor integral da mensalidade, 
diferentemente da maioria das academias 
que tem informado que este período em 
que as atividades estão suspensas será 
acrescido ao final dos contratos, sem 
qualquer prejuízo aos clientes.  
De acordo com Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec), o 
consumidor que preferir, pode pedir 
o cancelamento da matrícula, sem 
pagamentos de multas, e até reembolso 
em casos específicos (como cursos de 
curta duração, que ficarão prejudicados 
pela suspensão de aulas).

Ainda assim, o ideal é que o consumidor 
e a instituição de ensino/academia 
cheguem a um consenso sobre o 
adiamento do serviço ou cancelamento 
do contrato. Vale negociar!

Muitas lojas, restaurantes e sites estão 
fazendo promoções e incentivando 
as pessoas a fazerem compras por 
delivery. Avalie bem o que é realmente 
necessário, pois esta pode não ser a 
melhor hora para fazer novos gastos. 
Procure gastar com consciência!

Já falamos em algumas edições deste 
informativo sobre a importância de ter uma 
reserva de dinheiro para cobrir situações 
inesperadas como a que estamos vivendo. 
As pessoas que têm este montante podem 
utilizar os recursos para não deixar de 
pagar suas contas e compromissos de curto 
prazo. Importante após passar essa fase, repor 
o valor utilizado para recompor a sua reserva 
de emergência, que segundo especialistas, 
deve ser constituída no valor de 6 a 12 meses 
de despesas.

Comprar quantidades além do que o 
necessário para alimentos ou materiais 
de limpeza pode não ser uma boa 
decisão neste momento. Além de 
comprometer seu orçamento do 
mês, é possível que muitos produtos 
de primeira necessidade estejam 
com preços mais altos durante este 
período.

Mensalidades  
de escola,  
cursos  
e academias

Aluguel e 
condomínio

Mudança 
de gastos

Compras 
online

Estocar 
produtos 
em casa

Reserva de 
emergência

Prevmon na roda de conversa

O lider da área de investimentos da Previbayer 
e Prevmon, Osley Oliveira, foi convidado para 
participar no dia 28 de maio da ‘Roda de Conversa’ 
conduzida pelo RH da Bayer, com o tema Como 
lidar com as finanças em tempos de crise. 

O objetivo do bate papo foi identificar as principais 
dificuldades financeiras que muitos colaboradores 
e familiares podem estar passando e discutir sobre 
as melhores formas de lidar com estas situações 
em um momento como este. 



O mundo inteiro tem acompanhado a pandemia do coronavírus e a forma como ela tem 
mudado a vida das pessoas e a atividade econômica de diversos países. Além dos problemas 
de saúde pública para tratar os pacientes que contraem a doença, as medidas de contenção 
do vírus têm causado impacto financeiro para instituições de todos os tamanhos, desde 
profissionais autônomos, microempresários, empresas e até governos estaduais e federais.

Investimentos
para a aposentadoria

e a COVID-19

Como lidar com épocas de alta 
volatilidade em seus investimentos 
para objetivos de longo prazo
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Com medidas de isolamento social e fechamento de 
comércios, muitas empresas estão sendo impactadas 
em seus resultados no curto prazo. Os impactos 
podem ser maiores ou menores dependendo do 
tamanho da empresa e o setor de atuação.

Como o mercado financeiro antecipa estes efeitos, as 
ações de empresas (Renda Variável) tendem a cair.

Diversos países no mundo estão reduzindo suas taxas 
de juros, de forma a tentar estimular a economia neste 
momento de retração. Isso significa que investimentos 
em Renda Fixa de curto prazo estão rendendo menos.

No Brasil, a taxa Selic, que começou o ano em seu 
menor patamar até então, a 4,50% ao ano, recebeu 
novos cortes em 2020 passando para 4,25%, depois 
3,75%, até chegar a 3,00% ao ano na última reunião 
de maio do Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central do Brasil (BACEN).

Já os títulos de Renda Fixa de longo prazo estão sendo 
negociados a taxas maiores, devido ao maior risco de 
incerteza futura.

Na prática, isso pode significar rentabilidade negativa 
para quem já possui títulos longos (como as NTN-Bs, 
também conhecidas como Tesouro IPCA+).

Para as pessoas que possuem investimentos, seja em suas poupanças pessoais,  
seja em sua reserva para a aposentadoria no plano Prevmon, que efeitos imediatos 

podem acontecer em suas aplicações?

Em resumo, um momento de crise como 
este aumenta a volatilidade das mais 
diversas classes de investimentos por tratar-
se de um período de extrema incerteza.
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E o que deve ser feito neste  
momento em relação a investimentos 
para a aposentadoria?

Se a pessoa tem um horizonte maior até a aposentadoria, 
como 10, 20 ou 30 anos, e seus recursos estão investidos 
em um portfólio balanceado e adequado ao seu nível de 
risco, o melhor a fazer é manter a estratégia de longo 
prazo, ou seja, não tomar nenhuma ação por impulso.

Inclusive, para pessoas que estão em perfis com maior 
risco, este é um bom momento para “testar o psicológico” 
pois, em horizontes mais longos, é possível que a pessoa 
ainda venha a passar por outros períodos de crise como 
este, pelos mais diversos motivos.

No webinar sobre Investimentos realizado em maio/20, 
com o especialista Osley Oliveira, foram lembradas outras 
crises passadas e seus impactos no mercado financeiro. 
Leia a matéria sobre o webinar na próxima página e assista!

Quem está em momento de se aposentar ou já é 
aposentado, está em uma fase que chamamos de 
“preservação de capital”, ou seja, em um momento para 
manter seus recursos em aplicações que prezem pela 
segurança, com baixo risco.

Assim, permanecer em perfis com alocação mais 
conservadora pode ser mais adequado.

Todavia, se a pessoa estava em perfis com maior risco antes 
da pandemia, mudar para um perfil mais conservador neste 
momento pode ser prejudicial pois, ao trocar de perfil, a 
pessoa ‘realiza a perda’ (falamos sobre este assunto na 
edição #01 deste informativo).

Aqueles que ainda 
tem tempo até a 
aposentadoria  
(longo prazo)

Aqueles que já 
estão próximos da 
aposentadoria ou 
aposentados (curto prazo)

PrevMon Info | 5 

Período de 
alteração  
de Perfis de 
Investimento  
no plano 
Prevmon

É importante ter em mente que atitudes 
de curto prazo podem causar danos 
permanentes em estratégias de longo 
prazo. Por isso é importante ter paciência 
e manter o foco em seus objetivos! 

O mês de junho é um dos períodos do ano que os participantes do plano Prevmon 
podem alterar sua opção de investimentos, entre os Perfis Super Conservador, 
Conservador, Moderado e Agressivo.

Como sempre reforçamos, esta flexibilidade deve ser utilizada com prudência 
e qualquer mudança em seu perfil deve ser consistente com sua estratégia de 
longo prazo.

Neste ano, como passamos por um momento de incertezas, a entidade firmou uma parceria 
com o economista e prof Marcos Silvestre e os participantes poderão conferir uma campanha 
especial, com uma série de videos explicativos sobre o tema. Não deixe de acompanhar  
e fique de olho nos comunicados.
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E m um momento tão delicado como o da pandemia, é inevitável se 
questionar como ficará a economia mundial daqui para frente. Se por 
um lado, o principal objetivo é salvar vidas, por outro, já se observa 
uma possibilidade alta de recessão mundial, gerando incertezas e 
preocupação entre investidores.

Para falar sobre este tema, a equipe da Prevmon realizou no fim de 
abril a primeira edição do Webinar de Investimentos destinado aos 
participantes e assistidos da Entidade. Durante o bate-papo, Osley 
Oliveira, lider da área de investimentos da Previbayer e da Prevmon, 
relembrou as principais crises que impactaram a economia no 
mundo, citou as previsões para o PIB mundial e do Brasil para o fim 
do ano e para 2021, falou dos principais impactos da pandemia para 
a economia e mostrou um panorama da estratégia para os Perfis de 
Investimento da Prevmon e seus respectivos resultados.

Quem não acompanhou o Webinar ao vivo, pode acessar o site da 
Prevmon e clicar no link disponível no banner rotativo da página 
principal. Além disso, durante a pandemia, estaremos publicando 
comunicados específicos sobre os seus investimentos no site, fique 
de olho!

A Crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, 
teve origem nos EUA e é considerada a pior crise econômica do 
sistema capitalista registrada até hoje, ocasionando altas taxas de 
desemprego, quedas na produção industrial, nos preços dos ativos 
de investimentos e no Produto Interno Bruto (PIB) de diversos 
países. 

Prevmon
realiza webinar

de investimentos

Crise de 1929 e a atual pandemia

Muitas pessoas estão comparando a 
pandemia do COVID-19 com a Crise 
de 1929, mas muita calma nessa 
hora! A origem dos fatos é muito 
diferente. A Grande Depressão 
ocorreu por questões ligadas à 
produção industrial e especulação 
financeira. Já a crise do coronavírus 
é um problema de saúde pública 
e todas as atividades foram 
paralisadas na tentativa de conter 
a propagação do vírus. É claro que 
nos dois momentos da história, 
existe o “efeito manada” onde 
muitos ficam pessimistas, resgatam 
os investimentos e realizam o 
prejuízo. Apesar de não se saber 
quando a pandemia irá acabar, a 
economia mundial gradativamente 
tende a reagir e os investimentos a 
se recuperar.

Estratégia de investimentos 
na Prevmon
Nosso time de investimentos, junto com o Comitê de Investimentos 
e consultores especializados, tem acompanhado o mercado de perto 
e, a princípio, manteve a estratégia de investimentos aprovada para 
2020, que tem como objetivo mitigar riscos ao realizar investimentos 
diversificados em várias classes de ativos.

É importante lembrar que previdência privada é um investimento de 
longo prazo. Apesar disso, acredita-se que os estímulos que estão 
sendo realizados pelos governos e bancos centrais ao redor do mundo 
poderão surtir efeitos positivos nas economias, principalmente pela 
manutenção de parte dos empregos no mundo.

Você pode acessar os resultados do seu perfil na área restrita do site 
da Prevmon – www.prevmon.com.br ou na seção Investimentos > 
Resumo da Rentabilidade ou através do APP. O resultado acumulado 
você também pode acompanhar na última página desse informativo. 
E não se preocupe, rentabilidades negativas não significam perdas, já 
que não há resgate de valor ou transferência de perfil de investimentos 
neste momento, apenas uma desvalorização que com o passar do 
tempo, deve ser revertida e os investimentos voltarem a se valorizar.  

Acompanhe os resultados do seu  
Perfil de Investimentos na Prevmon



Como o 
planejamento

para a aposentadoria
muda com o COVID-19?

O mês de junho é um mês de mudanças no plano da Prevmon, 
pois os participantes ativos e autopatrocinados podem alterar seu 
percentual de contribuição, os aposentados e pensionistas recebendo 
renda por percentual de saldo podem rever sua opção, e todos os 
participantes podem mudar seu Perfil de Investimentos. Saiba, porém, 
que algumas mudanças podem ter impactos no futuro e não devem 
ser feitas “no calor do momento”. Entenda:

Novo prazo para entrega da declaração está terminando

Por conta da pandemia do coronavírus, o Governo prorrogou 
o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 
(ano-exercício 2019) do dia 30 de abril para 30 de junho de 2020.

Apesar da prorrogação do prazo de entrega do documento, 
o governo manteve o cronograma inicial de pagamento 
das restituições. Para consultar as datas, informações de 
preenchimento e mais detalhes, basta acessar o site da Receita 
Federal: http://receita.economia.gov.br/

Informe de Rendimentos da Prevmon

Para acessar seu Informe de Rendimentos, acesse a área restrita 
do site da Prevmon. Lembramos que os participantes ativos 
recebem as informações referentes às contribuições realizadas ao 
plano direto no informe recebido pelo RH da empresa.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de 
Atendimento pelo 0800 729-2228 ou pelo Fale Conosco, no site 
ou aplicativo da Prevmon.

Declaração  
de Imposto  
de Renda 2020
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Tenha em mente que o planejamento de longo prazo é fundamental 
para um futuro mais tranquilo e seguro financeiramente. Apesar 
do momento ser de redução de custos, os participantes ativos 
devem priorizar manter as Contribuições Básicas ao plano para 
continuar recebendo a contrapartida de 150% da patrocinadora, 
para aqueles que são elegíveis conforme determinado no 
regulamento do plano de benefícios Prevmon, e para não ter 
impactos no seu benefício pela Prevmon quando chegar o 
momento de se aposentar.

De qualquer forma, em junho é possível ajustar o percentual da 
Contribuição Básica ao plano. A escolha deve ser um percentual 
inteiro entre 0% e 6% para participantes que tenham salário de 
participação superior a 15 URPs (R$ 7.377,30). 

Importante lembrar que os participantes autopatrocinados, 
mesmo se optarem por percentual 0% em sua Contribuição 
Básica, continuam arcando com as contribuições administrativas.

Os aposentados e pensionistas do plano da Prevmon que 
recebem a renda por percentual de saldo, podem ajustar o valor 
da aposentadoria nos meses de junho e dezembro de cada ano, 
de acordo com o seu momento de vida e seus objetivos.

Esta flexibilidade pode ser muito útil em situações como esta 
já que os gastos da família podem ter mudado com a nova rotina, 
porém cada participante deve utilizá-la com prudência. Não se 
esqueça que realizar altas retiradas no plano neste momento pode 
comprometer o saldo de conta acumulado após a crise passar. 
Desta forma, evite aumentar seu percentual de recebimento a 
menos que seja realmente necessário.

O percentual deve estar entre 0,1% e 1,5% e os participantes que 
queiram mudar sua opção devem fazer a solicitação durante o 
mês de junho pela área restrita do site ou pelos nossos canais de 
atendimento.

Para os participantes que  
ainda estão em fase de 
acumulação de recursos

Para os aposentados e 
pensionistas recebendo renda 
por percentual de saldo 

Relatório Anual da 
Prevmon
O Relatório Anual de 2019 está disponível no site da Prevmon, 
nas versões completa e resumida. 

O documento traz importantes informações sobre a gestão da 
entidade e do seu plano de previdência complementar como as 
ações e eventos realizados durante o ano passado, o número 
de participantes, o valor do patrimônio da Entidade, as despesas 
com a administração, o parecer atuarial do plano, a política e 
os resultados dos investimentos, e sobre como está sendo esse 
momento de unificação das entidades Prevmon e Previbayer, 
entre outras.

Para ler, acesse www.prevmon.com.br > “A Entidade” > 
“Documentos Institucionais”.
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COMO FORAM NOSSOS 
ÚLTIMOS 12 MESES? 

Acompanhe aqui a performance dos perfis 
de investimento da Prevmon.

RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (JUN/19 A MAI/20)

CONHEÇA OS PERFIS

RENTABILIDADE ACUMULADA EM 2020 (JANEIRO A MAIO)

SUPER CONSERVADOR CONSERVADOR MODERADO AGRESSIVO

100% Renda Fixa CDI 100% Renda Fixa
85% Renda Fixa 

12% Renda Variável
 3% Exterior

70% Renda Fixa 
24% Renda Variável

 6% Exterior

O QUE É BENCHMARK?
Benchmark é o índice que serve como 
parâmetro de comparação para cada um 
dos perfis de investimento da Prevmon.

ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES?
No site da Prevmon é possível consultar os relatórios mensais de investimentos, com informações mais 
detalhadas, histórico de performance dos perfis, descrição dos benchmarks de cada perfil e mais.

SUPER CONSERVADOR

BENCHMARK (CDI)

CONSERVADOR

BENCHMARK

MODERADO

BENCHMARK

AGRESSIVO

BENCHMARK INPC

POUPANÇA

2,05%
3,53%
4,34%

4,87%

8,01%

7,39%
7,03%

7,45%

4,80%

5,49%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20

1,13% 1,41%

-1,62%

-5,73%

1,54% 1,24%

-0,56%

-4,16%

Super Conservador Conservador Moderado Agressivo


