
ao seu futuro

172Resumo do  
Relatório Anual

CLIQUE NESTA PÁGINA PARA 
COMEÇAR A NAVEGAÇÃO 



DRONES

Na Prevmon, temos o FOCO único e exclusivo  
no seu FUTURO e trabalhamos para que ele  
seja sempre melhor.

Ao longo de 2017 aprimoramos a nossa comunicação 
com os participantes, com o lançamento do APP DA 
PREVMON. Agora é possível obter informações do seu 
plano apenas com alguns toques em seu smartphone e a 
qualquer hora. Você já baixou o seu?

E como não é fácil falar sobre previdência e nem entender 
o assunto, e a gente sabe a importância desse tema nas 
nossas vidas, continuamos com o programa HR on the Road. 
Em 2017, foram MAIS DE 1.900 colaboradores impactados. 
A tecnologia oferece POSSIBILIDADES INFINITAS, mas nada 
substitui as RELAÇÕES HUMANAS, o olho no olho, o contato 
com as pessoas. 

Nessa NOVA REVOLUÇÃO DIGITAL que vivemos, só 
não podemos perder o foco no que realmente importa, 
o FUTURO do nosso participante. Abra a porta, deixe a 
tecnologia entrar. Você vai ver o que ela pode fazer por 
você. Mas lembre-se de que A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS 
e são elas que determinam onde você vai chegar e QUEM 
VOCÊ VAI SER AMANHÃ.

Capriche nas escolhas de hoje e conte sempre com a gente!

Equipe Prevmon

 ao seu futuro!



Ouvimos o tempo todo por aí que estamos 
passando por uma revolução digital, que a 
Inteligência Artificial vai dominar o mundo. 
São tantos termos novos, que quem não é 
da área às vezes se sente um alienado. E para 
quem pensa que essa modernidade toda é 
coisa do futuro, saiba que a tecnologia já 
está aí batendo à sua porta e pronta para 
potencializar os seus limites. 

Essa revolução toda vem transformando 
profundamente o modo de vida das 
pessoas. Até 2020, haverá mais de  
24 bilhões de aparelhos conectados 
à internet. Isso representa um grande 
desafio, porque é uma mudança de 
cultura, de processos e de práticas de 
trabalho: uma transformação radical no 
relacionamento. 

Você já deve ter ouvido falar da internet  
das coisas (IoT, Internet of Things, na sigla  
em inglês). 

Ela vai conectar dezenas de aparelhos 
à internet e integrá-los na rede, 
transformando as nossas cidades em smart 
cities. Já existem geladeiras, televisões, 
automóveis e muitos outros dispositivos 
conectados e a troca de informações será 
cada vez maior.

No ambiente dos negócios, cada empresa 
fará sua própria jornada para avançar no 
processo de transformação digital. É a era 
da renovação de conhecimentos. Novos 
hábitos geram novas demandas e, também, 
novas oportunidades. A tecnologia tem 
um papel transformador importante nas 
empresas, auxilia na otimização do tempo e 
dos recursos. E tudo isso, inevitavelmente, 
causará impacto na sua vida.

Por mais que nem todos estejam abertos 
a essa revolução tecnológica, não se pode 
negar que tais avanços são incríveis para 
nossas vidas e temos que usar todo o 
benefício disso a nosso favor.

E olha aí a 
importância da 
previdência privada 
mais uma vez.

Olha esse exemplo, daqui um tempo, 
com os carros autônomos pelas ruas, o 
número de acidentes vai diminuir bastante. 
Estimativas falam que um milhão de vidas 
podem ser poupadas em todo o mundo em 
um ano. É um número impressionante, não?

FUTURO 

Na área da medicina, 
novos dispositivos terão 
condições de monitorar a 
nossa saúde no dia a dia e 
contribuir no diagnóstico 
e tratamento de diversas 
doenças. Em pouco tempo, 
a expectativa de vida, que 
hoje no Brasil é de quase  
76 anos, segundo o IBGE, 
vai superar os 100 anos. 

Os avanços passam também pelas fontes de 
energia. Em um país quente como o nosso, 
aproveitar a luz solar para gerar eletricidade 
será mais barato dentro de alguns anos. 
Energia limpa e que faz bem pro bolso.

Dá pra ver que vem muita coisa boa pela 
frente. E se a gente souber aproveitar, o 
futuro, que não demora para chegar, será 
transformador e inesquecível! Vamos juntos 
desbravando esse mundo mais tecnológico! 
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96.887 acessos

+27%

+16%

SITE

SIMULADOR

880  
acessos 

+58%

atendimentos60

12
Apresentações

3
Localidades 

›  São José dos 

Campos, 

› Camaçari, 

› São Paulo

A Prevmon esteve com 
você em todos os turnos 

das localidades, incluindo 
os da madrugada

+de 1.900
Colaboradores 

impactados

NÓS TEMOS MUITO O QUE CONTAR.

Acompanhe nossa evolução:

respondidos
E-mails 
646 +96%

+37%

VÍDEOS 

1.967 
visualizações

ADESÃO AO PLANO

84%
2017 2016

81%
DOS FUNCIONÁRIOS

Corujão

21%

Atendidas  

907
LIGAÇÕES  

NO CALL CENTER
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https://www.prevmon.com.br/Home.aspx
https://www.prevmon.com.br/SimuladorAposentadoria.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCVDVOWHUarkx9-HbGhgMwBA


do APP

Dúvidas sobre o plano?
Envie uma mensagem para 
a equipe da Prevmon.

LANÇAMENTO

O seu plano de Previdência nas suas 
mãos! Você passou a acessar pelo 
seu smartphone:

MACROVISÃO  
BIG DATA PREVMON

Extrato das Contribuições

Consulta ao Saldo Acumulado

Rentabilidade Acumulada por 
Perfil/Gestor

Notificações sobre as novidades 
da Prevmon

CONECTANDO  

VOCÊ AO SEU PLANO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CAMAÇARI

CENU
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Palestras sobre o plano para novos colaboradores,  

3 edições por mês

CENU
Presenciais

DEMAIS 
LOCALIDADES 

via Webex

APRESENTAÇÃO DO PLANO RIGHT 
START

476
A Prevmon marcou presença 
apresentando o Plano Prevmon

Em 2017, o teto da Previdência 

Social é igual a R$ 5.531,31, porém 

mais da metade dos aposentados 

pelo INSS recebem até um salário 

mínimo.

Alguns mais seguros, outros 

mais aventureiros e nem sempre 

existem indicações ou placas. 

Mas uma coisa é certa: seja qual 

for o caminho trilhado, em algum 

momento vamos parar de trabalhar 

e se aposentar. 

Você estará preparado quando 

esta fase chegar?  Para não ser 

pego de surpresa, é essencial 

iniciar um planejamento financeiro 

ainda no início da caminhada para 

não ter que contar apenas com a 

Previdência Social no futuro.

Para te ajudar nesta trajetória, 

a Monsanto oferece um plano 

de previdência complementar 

exclusivo para seus funcionários, o

Em 2017, o teto da Previdência Social 

é igual a R$ 5.531,31, porém mais da 

metade dos aposentados pelo INSS 

recebem até um salário mínimo.

Plano de  
Benefícios
Prevmon 

Assista aos vídeos explicativos

Leia o Material Explicativo e o 

Regulamento do Plano  

(disponíveis no link “Adesão”)

Use o Simulador de Aposentadoria

Imprima o termo de inscrição 

(disponível no link “Formulários”), 

preencha, assine e entregue 

ao RH da sua localidade ou 

diretamente para a Prevmon. 

Se precisar de ajuda durante 

o preenchimento, entre em 

contato com a gente pelo 

0800.729.2228  

(seg. a sex. das 8h às 17h)

A Prevmon possui um programa de educação financeira e previdenciária, 

chamado “de bem com seu futuro”, com dicas e ferramentas que facilitam 

a sua relação com o dinheiro hoje e durante a aposentadoria. 

ACESSE WWW.PREVMON.COM.BR
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CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO

Alteração de Perfil 
de Investimento  

e Gestor  
Para Assistidos

Alteração de  
Percentual  
de Renda  

Para Assistidos

Escolha de 
Perfil, Gestor e 
Percentual de 
Contribuição

ENCONTRO ANUAL
DO TIME DE VENDAS:

+ de 400
colaboradores
PRESENCIAL

LOCALIDADE PETROLINA
20 colaboradores

WEBEX

ÁREA DE FINANÇAS
120 colaboradores

PRESENCIAL

COLABORADORES
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MACROVISÃO  
BIG DATA PREVMON

SUA PUBLICAÇÃO SEMESTRAL SOBRE A PREVMON EDIÇÃO 04 - JUNHO 2017

| info

Conheça a história de alguns funcionários  
da Monsanto que utilizaram (ou quase) o  
Auxílio-Doença, um importante benefício do 
plano da Prevmon

Ninguém quer
ficar doente, mas vai que...

Cartão de crédito: 
aliado ou vilão?

Veja como utilizá-lo de forma consciente 
sem atrapalhar o orçamento da família

W
illiam

 Souza

Ricardo Santos

Francine Galatti

Conheça o App da 
Prevmon e acompanhe 
o seu plano a qualquer 
momento

Saiba como funciona o 
Benefício Proporcional 
Diferido, uma das opções 
em caso de desligamento

e muito mais...

Também 
nesta edição:

“Parabéns, pessoal,  
pelas constantes 
novidades que temos 
sempre com a Prevmon!”

“Obrigada demais por 
terem vindo até Camaçari 
e dedicado a semana ao 
nosso time, vocês são 
demais!”

“Gostaria de parabenizar seu time 
e compartilhar que temos recebido 
excelentes feedbacks sobre a 
proximidade do time da Prevmon. 
Identificamos novas inscrições, como 
também esclarecemos várias dúvidas.”

“Parabéns a vocês por mais essa 
conquista. Isto é ‘Transformation’! 
Obrigado pelo engajamento de vocês! 
(relato sobre o app)

O que

A GENTE!

FALARAM
sobre

ALTERAÇÃO DE 
REGULAMENTO

As alterações no regulamento 
do Plano de Benefícios 
Prevmon, sugeridas em 2016, 
ficaram sob análise da Previc 
durante o ano de 2017 e foram 
aprovadas no início de 2018.

PREVMON INFO
Nossa publicação semestral com 
conteúdo sobre finanças e previdência. 
Leia aqui as últimas edições:

PrevMon Info | 1 

SUA PUBLICAÇÃO SEMESTRAL SOBRE A PREVMON EDIÇÃO 05 - DEZEMBRO 2017

| info

Veja como funciona  

a Portabilidade

Uma alternativa para transferir 

recursos de outros planos  

de previdência para a Prevmon  

e vice-versa. Também nesta edição:

Que tal começar 2018 com  

o pé direito?

Confira algumas dicas para iniciar 

o ano de bem com seu dinheiro 

(e investindo para o futuro!)

Comprar ou alugar um imóvel?

Descubra qual a opção que vale 

mais a pena para você.

Depoimentos enviados  
pelos participantes por  

e-mail de forma espontânea.
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https://www.prevmon.com.br/portal/Downloads/Prevmon/Prevmon_info/Prevmon_Informativo_dez_2017.pdf
https://www.prevmon.com.br/portal/Downloads/Prevmon/Prevmon_info/Prevmon_Informativo_jul_2017.pdf
https://www.prevmon.com.br/portal/Downloads/Prevmon/Comunicados/Prevmon_Folheto_Info_AltReg.pdf


Despesas com  

Administração
Despesas com  

Investimentos

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017,  

O PATRIMÔNIO SOCIAL  

DA PREVMON FOI  DE 

R$ 530,1 
milhões

70940762.080

ATIVOS ASSISTIDOS DIFERIDOSAUTOPATROCINADOS

Os 2.905 PARTICIPANTES  
Estavam divididos da seguinte forma:

R$ 4,1 milhões, 
divididas em:

DESPESAS DA PREVMON 

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

APOSENTADOS: 62
PENSIONISTAS: 14

QUEM NÃO 
TRABALHA MAIS NA 
MONSANTO, NÃO FAZ 
CONTRIBUIÇÕES E 
ESTÁ AGUARDANDO 
PELO BENEFÍCIO

A IDADE MÉDIA DOS PARTICIPANTES ATIVOS É DE 37,2 ANOS
 UM PEQUENO AUMENTO EM RELAÇÃO À MÉDIA DE 2016, QUE ERA DE 36,9 ANOS

Em 2017, as despesas totais foram de

Administração da Entidade R$

Pessoal Próprio 1.669,7

Consultoria Administração do Passivo 728,3

Tributos 223,5

Consultoria Atuarial 123,2

Despesas Diversas 102,7

Consultoria Comunicação 75,9

Auditoria 67,5

Consultoria Geral 50,1

Consultoria Controle de Riscos 39,0

Total 3.079,9

Administração dos Investimentos R$

Taxa de Administração 615,0

Custódia Centralizada 193,4

Consultoria de Investimentos 169,9

Taxa CETIP/SELIC/CBLC 39,3

Total 1.017,6

Administração da Entidade R$
Pessoal Próprio   1.669.656,12
Consultoria Administração do Passivo  728.270,51
Tributos 223.522,20
Consultoria Atuarial    123.193,36
Despesas Diversas   102.763,00
Consultoria Comunicação    75.878,78
Auditoria     67.519,54
Consultoria Geral     50.135,75
Consultoria Controle de Riscos   38.992,13
Total 3.079.931,39

NÚMEROS DA PREVMON

Em 2017
ALCANÇAMOS O  
PATRIMÔNIO DE:

0,5
bilhão

POTENCIALIZANDO

Em milhares R$Em milhares R$
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POTENCIALIZANDO
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO é a conta contábil da 

Prevmon que apresenta o seu 

conjunto de bens e direitos.

PASSIVO é a conta contábil 

da Prevmon que apresenta o seu 

conjunto de obrigações.

Ativo 2017 2016

Disponível 56 60

Realizável 533.883 450.227

Permanente 0 5

Total do Ativo 533.939 450.292

Passivo 2017 2016

Exigível Operacional 984 1.081

Exigível Contingencial 2.824 2.762

Patrimônio Social 530.131 446.449

Total do Passivo 533.939 450.292

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
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POTENCIALIZANDO
INFORMAÇÕES ATUARIAIS

A avaliação atuarial em um plano de aposentadoria é efetuada por uma consultoria 
especializada para certificar se está equilibrado, ou seja se seu patrimonio será 
suficiente para cumprir as suas obrigações com seus participantes.

A consultoria responsável pela avaliação atuarial de 2017 foi a Willis Towers Watson, 
que concluiu que o superávit do Plano de Benefícios Prevmon aumentou devido à 
mudança no perfil dos participantes, ajuste de hipóteses do plano baseadas nos estudos 
de aderência realizados em 2017 e retorno dos investimentos acima do esperado.

Abaixo, os principais números que demonstram o equilíbrio do Plano Prevmon:

R$ ENTENDA OS VALORES

Patrimônio de Cobertura  
do Plano

521.504.030,76
Valor que a Prevmon possui para cobrir os benefícios 
futuros dos participantes.

Provisões Matemáticas 505.983.064,40
Valor calculado pela consultoria para pagamento dos 
benefícios futuros e que deve ser provisionado pela 
Prevmon.

Benefícios Concedidos 50.054.723,72
Provisões para pagamento dos benefícios dos 
aposentados.

Benefícios a Conceder 455.928.340,68 Recursos para pagamento dos participantes ativos.

Equilíbrio Técnico 15.520.966,36
Excesso (superávit) ou falta (déficit) de recursos entre 
o patrimônio que a Prevmon possui e as provisões 
calculadas.

Fundos 6.024.484,69 Fundos diversos com finalidades específicas.
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INTELIGÊNCIA

São as diretrizes definidas anualmente para aplicação dos recursos 

dos planos administrados pela Prevmon no mercado financeiro.

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS

O objetivo dos investimentos é superar o seu benchmark.
Benchmark 
É um índice ou indicador que serve como 
parâmetro de comparação para medir o 
desempenho dos investimentos.

Segmento de Aplicação Composição do Benchmark

Renda Fixa

60% IMA-S +  
10% IRF-M +  

20% IMA B5 +  
10%  IMA-B5+

Renda Variável IBrX

Estruturados CDI

Exterior MSCI World BRL

Renda Fixa (PGA) CDI

ENTENDA OS ÍNDICES DE MERCADO

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 NTNFs) 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.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Perfil / Alocação por segmento

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturados

Exterior

Agressivo

65-70%

25-30%

0-5%

0-5%

PGA

100%

-

-

-

Moderado

83-85%

12-15%

0-2%

0-3%

Conservador

100%

-

-

-
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE LÍQUIDA por Segmento

RENTABILIDADE LÍQUIDA por Banco Gestor e Perfil de Investimentos

RENTABILIDADE 
LÍQUIDA 

É a rentabilidade bruta 
menos despesas com 
investimentos (gestão, 
administração e custódia). 

Conservador

Moderado

Agressivo

11,97%
11,60% 11,43%

14,16% 13,67%14,27%

16,58% 16,74%
15,92%

BANCO GESTOR

Western Bradesco Composição%

BENCHMARK

60% IMA-S +
10% IRF-M +
20% IMA-B5 +
10% IMA-B5+

85% (60% IMA-S + 10% IRF-M +  
20% IMA-B5 + 10% IMA-B5+) +
13% IBrX + 2% MSCI World BRL

70% (60% IMA-S + 10% IRF-M +  
20% IMA-B5 + 10% IMA-B5+) +  
26% IBrX + 4% MSCI World BRL

Renda Fixa

Renda Variável

Exterior

% Benchmark
60% IMA-S + 10% IRF-M + 

20% IMA B5 + 10% IMA-B5+

% Benchmark
IBrX

% Benchmark
MSCI World BRL

11,84%

11,43%

25,91%

27,55%

21,92%

19,08%

INTELIGÊNCIA
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RELATÓRIO ANUAL

Para ter acesso às informações detalhadas da 
Prevmon e do seu Plano de Benefícios, acesse a 
versão completa do Relatório Anual 2017
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https://prevmon.com.br/portal/Downloads/Prevmon/Documentos_do_Plano/Relatorio_Anual/2017/Relatorio_Anual_Prevmon_2017.pdf


FALE COM A 
Prevmon

Quer falar com a gente?
Ficou com alguma dúvida?

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800.729.2228
Segunda a sexta, das 8h às 17h

CANAL FALE CONOSCO 
Disponível no site e no APP da Prevmon
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	fatos importantes
	numeros da prevmon
	balanco patrimonial
	informacoes atuariais
	politica de investimentos
	telatorio completo
	fale conosco
	divisao
	capa
	demonstratitvo de investimentos
	macrovisao

	Button 63: 
	Button 62: 
	Button 54: 
	Button 41: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 56: 
	Button 49: 
	Button 59: 
	Button 22: 
	Button 27: 
	Button 26: 
	Button 61: 
	Button 18: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 17: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 1: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 10: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 9: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 19: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 16: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 5: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 6: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 3: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 65: 
	Button 51: 
	Button 31: 
	Button 30: 
	Button 46: 
	Button 66: 
	Button 20: 
	Button 53: 


