


Apesar do objetivo ser 
chegar a um destino, o que 
enriquece a trajetória são as 
histórias, as experiências, as 
paisagens, as paradas e até 
os obstáculos encontrados 
no percurso.

Percorremos um caminho 
e tanto em 2016, cheio 
de conquistas e desafios 
que, de alguma forma, 
nos impulsionam a fazer 
mais e melhor para os 
quase 2.800 participantes 
da Prevmon (entre ativos, 
vinculados, aposentados e 
pensionistas). Entendemos 
que essas pessoas estão 
em momentos de vida 
diferentes e as relações 

A VIDA NOS 
PERMITE SEGUIR 
MIL CAMINHOS 
DIFERENTES. 
EXISTEM OPÇÕES 
DIVERSAS, 
PARA TODOS 
OS GOSTOS E 
PROPÓSITOS. 

com o dinheiro e o futuro 
são variadas e, por isso, 
nos preocupamos em 
desenvolver um trabalho 
cada vez mais personalizado 
e inclusivo. 

Neste Relatório Anual, 
reunimos algumas das 
experiências da Prevmon 
em 2016, bem como as 
principais informações da 
Entidade e do seu Plano de 
Benefícios. 

Compartilhando essa 
trajetória podemos  
seguir juntos! 



Conheça os resultados 

financeiros e de investimentos

Veja os principais 

acontecimentos do ano

Conheça as principais informações sobre a Prevmon e seu Plano

SELECIONE POR QUAL  
CAMINHO VOCÊ QUER  
INICIAR A LEITURA 
DO RELATÓRIO...
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Próxima Cam i n hos  
p ercorr i dos
PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS EM 2016

O SITE, QUE FOI REFORMULADO EM 2015, RECEBEU MAIS DE

ACESSOS NO SITE DA PREVMON

VISITAS NAS LOCALIDADES 
A Prevmon visitou diversas localidades da 
Monsanto para apresentar o plano de previdência 
e esclarecer dúvidas. A iniciativa  faz parte do 
programa HR ON THE ROAD.

5  LOCALIDADES

UBERLÂNDIA, 
PARACATU, IPUÃ, 
CAMPO VERDE 
E CACHOEIRA 
DOURADA

A PREVMON PERCORREU UM 

CAMINHO CHEIO DE CONQUISTAS 

EM 2016, DANDO CONTINUIDADE A 

DIVERSAS AÇÕES INICIADAS EM 2015.

TORNANDO-SE UM IMPORTANTE CANAL DE 
COMUNICAÇÃO COM OS PARTICIPANTES!

1.434 ACESSOS  
aos vídeos sobre as  

regras do plano

ACESSOS

2015  17.924
2016  76.431 

Ação personalizada  
para quem já está 
próximo de  
se aposentar

PREVMON VIP 

38 PESSOAS 
ATENDIDAS

757 PESSOAS 
utilizaram o simulador de  

benefícios (220% a mais que em 2015)

1

https://www.prevmon.com.br/portal/site/Prevmon
https://www.prevmon.com.br/portal/site/Prevmon
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Próxima

PALESTRA SOBRE 
O PLANO PARA 
OS NOVOS 
FUNCIONÁRIOS. 

É realizada três vezes 
por mês pela equipe 
Prevmon (presencial no 
CENU e via Webex para 
as demais localidades)

329
1.143

E-MAILS RESPONDIDOS 
PELO CALL CENTER DA 
PREVMON

LIGAÇÕES ATENDIDAS  
PELO NOSSO 0800

179 
PESSOAS  
PARTICIPARAM 
EM 2016 

Publicação semestral com 
conteúdos sobre finanças  

e previdência.

| info

A 2ª Pesquisa 
de Nível de  Conhecimento sobre 
Finanças e Previdência foi realizada 
em setembro. Os resultados, no geral, 
apontaram que os respondentes 
têm tido uma melhor relação com o 
dinheiro, estão se planejando para a 
aposentadoria e fazendo investimentos 
de longo prazo.

 
RESPONDENTES

57,2% 
conhecem as 
regras do plano 
Prevmon contra 
46,3% em 2015

74,8% fazem 
planejamento  
para a aposentadoria 
contra 65,4%  
em 2015

60,7% fazem 
investimentos para 
objetivos de longo 
prazo contra  
55,9% em 2015

95% CONSIDERARAM A  

APRESENTAÇÃO ENTRE BOA 

E EXCELENTE!

2

https://www.prevmon.com.br/portal/Downloads/Prevmon/Prevmon_info/Prevmon_Informativo_jun_2016.pdf
https://www.prevmon.com.br/portal/site/Prevmon/menuitem.3b4ac29f0585cbe628323e10e0eacca0/
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Próxima

MUDANÇA DE RENDA 
ALTERAÇÃO  

DE PERFIL, GESTOR E  PERCENTUAL  
DE CONTRIBUIÇÃO

INCENTIVO FISCAL

*Depoimentos registrados na pesquisa de nível de conhecimento e/ou de forma espontânea, enviados por e-mail para a 
Prevmon.

As ações que você acabou de ler fazem parte do “de bem 
com seu futuro”, o programa de educação financeira 
e previdenciária da Prevmon.  A iniciativa reforça a 
importância dos funcionários da Monsanto terem uma visão 
mais ampla sobre seu dinheiro e seu futuro de uma maneira 
mais leve e sem complicações e, assim, fazerem melhores 
escolhas para suas vidas!

*Depoimentos registrados na pesquisa de nível 
de conhecimento e/ou de forma espontânea, 
enviados por e-mail para a Prevmon.

NESSA TRAJETÓRIA*:

“A comunicação tem 

evoluído bastante 

no último ano. O 

agendamento de 1:1 

(Prevmon Vip) com 

grupo mais sênior foi 

iniciativa excelente ...”

“Agradeço 
imensamente sua disponibilidade, dedicação e o carinho que está dedicando nesse desafio, pois  como sabe, estamos na “outra ponta” e não tínhamos acesso a esses detalhes refinados...” 

(Comentário enviado por um participante do plano, após o atendimento do Prevmon Vip).

“Parabenizo esta ação 
proativa do time da 
Prevmon em se tornar 
mais ‘conhecida’. A 
Monsanto do Brasil é 
uma empresa “jovem” 
e esta geração estará 
muito preparada para 
encarar a jornada da  
3ª idade”.

79%
em 2015

81%
em 2016

3

“Com a Prevmon,
teremos um futuro 
tranquilo”.
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Próxima TRA J ETOR I A
DOS  NUMEROS
NÚMEROS DA PREVMON

Despesas da  
Prevmon em 2016

Despesas com 
Investimentos

Despesas com 
Administração

2.106 
ATIVOS ASSISTIDOS  AUTOPATROCINADOS   DIFERIDOS 

70 33 

Quem trabalha na 
Monsanto e faz parte  
do Plano

Quem é aposentado pelo 
Plano ou recebe benefício 
de pensão por morte

Quem não trabalha 
mais na Monsanto, mas 
continua contribuindo para 
o seu Plano na Prevmon

633 

Quem não trabalha 
mais na Monsanto, não 
faz contribuições e está 
aguardando pelo benefício

A idade média dos participantes ativos da Prevmon é 36,9 anos

Pessoal Próprio

Consultoria Administração do Passivo

Tributos

Consultoria Atuarial

Despesas Diversas

Consultoria Comunicação

Auditoria

Consultoria Geral

Consultoria Controle de Riscos

R$ 1.173.622 |

R$ 643.986 |

R$ 213.222  |

R$ 174.859 |

R$ 86.657 |

R$ 68.734 |

R$ 63.879 |

R$ 54.345 | 

R$ 36.141 |

46,7%

25,6%

8,5%

7,0%

3,4%

2,7%

2,5%

2,2%

1,4%

Taxa de Administração

Consultoria de Investimentos

Taxa CETIP/SELIC/CBLC

Custódia Centralizada

R$ 713.960 |

R$ 223.412 |

R$ 99.099 |

R$ 98.946 |

62,9%

19,7%

8,7%

8,7%

O gasto total da Prevmon em 
2016 foi de R$ 3,6 milhões,  
sendo R$ 2,5 milhões 
com a adminstração da 
entidade e R$ 1,1 milhão 
com a administração dos 
investimentos. 
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Próxima TRA J ETOR I A
DOS  NUMEROS
BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
Valores em milhares de reais

Ativo 2016 2015

Disponível 60 36

Realizável 450.227 367.390

Permanente 5 8

Total do Ativo 450.292 367.434

 Ativo é a 
demonstração 
contábil que 
apresenta o 
conjunto de 
bens e direitos.

Passivo 2016 2015

Exigível Operacional 1.081 820

Exigível Contingencial 2.762 2.681

Patrimônio de Cobertura do Plano 437.665 351.251

Fundos 8.784 12.682

Total do Passivo 450.292 367.434

Passivo é a 
demonstração 
contábil que 
apresenta o 
conjunto de 
obrigações.
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Próxima

Anualmente, uma consultoria especializada faz a avaliação atuarial do Plano de Benefícios 
Prevmon para saber a sua saúde financeira.

A Willis Towers Watson, consultoria responsável pelos cálculos atuariais, atribuiu o superávit 
em 2016 às oscilações favoráveis ocorridas acima do esperado no exercício e do ajuste da 
hipótese de taxa real de juros decorrente do estudo de aderência realizado em 2016.

Valores em R$

Valor que a Prevmon possui para cobrir  
os benefícios futuros dos participantes.

Patrimônio de  
Cobertura do Plano

437.665.411,84

Valor calculado pela consultoria que deve ser 
provisionado pela Prevmon. É dividido em benefícios 
concedidos”, para pagamento dos benefícios dos 
participantes já aposentados, e “benefícios a conceder” 
para pagamento futuro dos participantes ainda ativos.

Provisões Matemáticas

      Benefícios Concedidos

      Benefícios a Conceder

426.066.561,01

39.842.228,96

386.224.332,05

Excesso ou falta de recursos entre o patrimônio que a 
Prevmon possui e as provisões calculadas. Quando é 
positivo, há superávit e quando é negativo, há déficit.

Equilíbrio Técnico 11.598.850,83

Fundos com funções específicas, diferentes do 
pagamento de benefícios dos participantes. Fundos 6.465.398,80

TRA J ETOR I A
DOS  NUMEROS
SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO
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Próxima

O objetivo dos investimentos 
é superar o seu benchmark.

rota  de  
i n vest i m entos
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Define as diretrizes de aplicação dos 
recursos da Prevmon no mercado 
financeiro. Isso inclui os recursos do 
Plano de Benefícios e do Plano de 
Gestão Administrativa (PGA).

Perfil / Alocação por segmento Conservador Moderado Agressivo PGA

Renda Fixa 100% 78 a 80% 65 a 70% 100%

Renda Variável 0% 19 a 20% 38 a 40% -

Estruturados 0% 0 a 2% 0 a 5% -

Exterior 0% 0 a 2,5% 0 a 5% -

BENCHMARK

Perfil / Segmento

Renda Fixa
65% IMA-S + 20% IRF-M  
+ 15% IMA-B

Renda Variável IBrX

Estruturados CDI

Exterior
MSCI World Index cotado 
em Reais

Renda Fixa (PGA) CDI

Cada perfil de investimento 
deverá alocar os recursos da 
seguinte forma:

BENCHMARK 
é um índice ou indicador de 
desempenho que serve como 
parâmetro de comparação para os 
fundos e outros investimentos.

IMA – Índice de Mercado ANBIMA: é uma família de índices 
que representa a evolução, a preço de mercado, de carteira de 
títulos públicos negociados pelo Tesouro Nacional. Existem 
o IMA-Geral e 4 subíndices de acordo com os indexadores 
dos títulos, são eles: IMA-B (composto por NTN-Bs), IMA-C 
(composto por NTN-Cs), IRF-M (composto por LTNs e NTN-
Fs) e IMA-S (composto por LFTs).

IBrX: índice de preços que mede o retorno de uma carteira 
teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais 
negociadas na BM&F Bovespa.

CDI – Certificado de Depósito Interbancário: são títulos 
de emissão das instituições financeiras que lastreiam as 
operações do mercado interbancário.

MSCI World: é o índice utilizado como referência para 
diversos fundos de investimentos internacionais.
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Próxima rota  de  
i n vest i m entos
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE  
LÍQUIDA  
Por Segmento

Equivale à rentabilidade bruta descontadas as despesas  
com investimento (gestão, administração e custódia). 
Para mais detalhes sobre a Rentabilidade bruta consulte a versão completa  
do Relatório Anual 2016.

RENDA 
FIXA

RENDA 
VARIÁVEL

INVESTIMENTOS
NO EXTERIOR

BENCHMARK

65% IMA-S + 20% IRF-M + 

15% IMA-B

BENCHMARK

IBrX

BENCHMARK

MSCI World BRL 

17,88%

17,33%

31,33%

36,70%

-9,59%

-12,10%
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Próxima

Bradesco Western HSBC* Benchmark

rota  de  
i n vest i m entos
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESSIVO

Observação: Para melhor visualização, os gráficos de cada perfil de investimento possuem escalas diferentes.

* Rentabilidade consolidada até setembro/16. A partir de outubro/2016 o HSBC foi incorporado ao Bradesco. 

RENTABILIDADE LÍQUIDA  
Por Perfil de Investimento

18,32%
14,52%

18,03%

21,64% 17,08%20,63%

24,78%
19,53%

23,05%

17,33%

BENCHMARK
65% IMA-S +  
20% IRF-M +  
15% IMA-B

21,57%

BENCHMARK
80% (65% IMA-S +  
20% IRF-M +  
15% IMA-B) +  
20% IBrX-100

25,64%

BENCHMARK
60% (65% IMA-S +  
20% IRF-M +  
15% IMA-B) +  
40% IBrX-100
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Próxima

Atendendo à legislação vigente, 
a versão completa do Relatório 
Anual 2016 está disponível no site 
da Prevmon. Você terá acesso às 
informações detalhadas da Entidade  
e do seu Plano de Benefícios.

https://www.portal-hro.com.br/portal/Downloads/Prevmon/Documentos_do_Plano/Relatorio_Anual/2016/Relatorio_Anual_Prevmon_2016.pdf


FALE  COM  A  PREVMON

Central de Atendimento
0800.729.2228  

Segunda a sexta,  
das 8h às 17h

Site
www.prevmon.com.br

Ficou com alguma dúvida? 
Quer falar com a gente?
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