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QUERIDOS 
PARTICIPANTES,
2020 foi um ano com muitas 
adversidades, mas também 
com grandes oportunidades de 
crescimento e aprendizado para a 
nossa Entidade.

Os desafi os exigiram empenho 
especial do nosso time. Todo o 
esforço foi essencial para manter a 
confi ança dos nossos Participantes 
e continuar a entregar excelência no 
nosso serviço.

Começamos esse novo ciclo com 
esperanças renovadas, sempre 
focados em administrar o seu 
patrimônio de forma segura, 
planejada e consciente — do 
presente ao futuro.

Muitas novidades estão por vir em 
2021. Contem sempre conosco.

MENSAGEM 
DA EQUIPE 
PREVIBAYER
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documento é entregue 
na residência dos 
Participantes pelos 
Correios e pode ser 

acessado na Área Restrita do 
Participante.

As contribuições básicas, 
adicionais ou voluntárias 
realizadas pelos Ativos, 
Previbayer e Prevmon, 
durante o ano de 2020 foram 
descontadas diretamente 
da folha de pagamento do 
Participante. Por isso, constarão 
no Informe de Rendimentos 
emitido e disponibilizado pela 
empregadora.

Confira o passo a passo para 
saber como usar os dados 
da Previbayer ao declarar o 
Imposto de Renda.

como declarar
suas contribuições
no imposto de renda?

Março chegou, e com ele a obrigação de declarar o Imposto 
de Renda. Todos os anos, a Previbayer disponibiliza a Declaração 
de Contribuições— para ativos, autopatrocinados e BPDs — 
e o Informe de Rendimentos, para os aposentados e pensionistas.

VOCÊ REALIZOU CONTRIBUIÇÕES 
PARA O PLANO DURANTE 2020?

1. Acesse sua Declaração de Ajuste 
Anual no programa de declaração 
do IR

2. Clique em “Pagamentos 
Efetuados” no menu lateral;

3. Clique em “Novo”;

4. No campo “Código” digite escolha 
a opção “36 – Previdência 
Complementar”

5. Indique se as despesas com o Plano 
são do titular ou dependente;

6. Preencha os dados solicitados e 
confirme.

1

2

VOCÊ RECEBEU VALORES 
DO SEU PLANO EM 2020?
Se você fez um resgate, ou está aposentado 
pelo plano, precisa informar os valores 
recebidos durante o ano, de acordo com a 
tabela de tributação escolhida no momento 
da sua adesão.

TABELA REGRESSIVA

1. Acesse sua Declaração de Ajuste Anual 
no programa de declaração do IR;

2. Clique em “Rendimentos Sujeitos 

à Tributação Exclusiva/Definitiva” no menu 
lateral;

3. Escolha o código 6 “Rendimentos de 
aplicações financeiras”;

4. Indique o nome do beneficiário, os dados da 
Previbayer e os valores recebidos.

TABELA PROGRESSIVA

1. Acesse o seu Informe de Rendimentos no 
programa de declaração do IR;

2. Clique em “Rendimentos Tributáveis 
Recebidos de Pessoa Jurídica” no menu 
lateral;

3. Preencha os dados solicitados e confirme.
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E m 2021, a homenagem aos 
Aposentados realizada pela 
Abrapp aconteceu de um 
jeito totalmente diferente: 

100% online. Diversas palestras 
foram transmitidas ao vivo no 
Youtube e uma divulgação especial 
com depoimentos dos assistidos 
das Entidades foi publicada no 
instagram oficial da Associação 
(@abrappoficial). Queremos 
parabenizar a todos os envolvidos 
pela realização desse evento e 
agradecer a participação do nosso 
assistido Walter Romano durante a 
Semana.

A Previbayer também relembrou 
o Dia dos Aposentados com uma 
matéria no site. A reportagem 
contou com a participação de 
alguns dos nossos assistidos — 
Célia Regina de Castro Matos, Luiz 
Carlos Gambarine, Vera Lúcia da 
Silva Souza e Walter Romano — 
e falou sobre diversos aspectos da 
vida na aposentadoria. 

Confira na íntegra em: 
https://bit.ly/3sS4N8K

A ssistidos ou pensionistas 
do Plano CD Flex que 
optaram pelo recebimento 
do benefício mensal 

por percentual ou renda mensal 
determinada em reais poderão 
alterar o benefício para valores 
entre 0,1% e 1,4% do saldo 
aplicável. Para alterar, siga as 
orientações a seguir:

1. Preencha o Requerimento de 
Alteração de Percentual de 
Renda ou Requerimento de 
Alteração de Renda Mensal 
Determinada em Reais 
(disponível no site em Planos > 
Formulários > Plano CD Flex)

2. Envie o documento preenchido 
e assinado até 31/03 para 
contato@previbayer.com.br

3. A confirmação da opção 
escolhida será realizada por 
e-mail.

4. A mudança é opcional. 
A alteração começa a valer a 
partir do mês de abril.

dia dos
aposentados

alteração

de retirada
do percentual

COMO ACESSAR O INFORME 
DE RENDIMENTOS (ASSISTIDOS E PENSIONISTAS)?
1. Na área restrita do Participante, clique em “Informe de Rendimento”.

2. Clique no Informe desejado para baixar o PDF.

COMO ACESSAR A DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
(ATIVOS, BPDS, AUTOPATROCINADOS 
DA PREVIBAYER E PREVILEVE)?
1. Na área restrita do Participante, clique em “Declaração de Contribuição”

2. Clique na declaração desejada para baixar o PDF.

IMPORTANTE: PARA APROVEITAR O INCENTIVO FISCAL (DEDUÇÃO DE 
ATÉ 12% DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL ANUAL) É PRECISO ESCOLHER O 
MODELO COMPLETO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE DO IR.
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C ada um dos novos integrantes traz consigo vivências 
diferentes, capazes de agregar valor e significado ao 
trabalho realizado na Previbayer. Sydney Rebello, 
novo Presidente do Conselho Deliberativo, por 
exemplo, tem 35 anos de experiência em empresas 

de consumo e na indústria farmacêutica. Ele já atuou em 
companhias como Nivea, Mondelēz, Boehringer Ingelheim e na 
Pfizer, nesta última onde passou oito anos, sendo seis no Brasil 
e dois nos Estados Unidos. Toda essa bagagem permitiu que 
o Head do negócio de Consumer Health da Bayer aprendesse 
muito sobre diversidade, empatia, respeito, e trouxesse uma 
nova perspectiva sobre liderança para a Previ.

Segundo ele, o líder tem o papel de gerenciar 3 forças 
fundamentais. A primeira delas é a gestão do presente. 
“Qualquer negócio tem que ter desempenho, a Previ tem que 
entregar suas métricas no mês, na semana. Todo líder tem 
compromisso com resultado, com excelência”, evidenciou. 
A segunda é que qualquer líder precisa ter visão de futuro, 
deve saber onde quer chegar com o negócio — ou seja, “como 

BOAS-VINDAS:
NOVOS MEMBROS DA

ENTIDADE REFORÇAM O

COMPROMISSO COM A

GESTÃO DE EXCELÊNCIA

Todo líder tem 
compromisso com 
resultado, com 
excelência."
SYDNEY REBELLO

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

a gente quer ver a Previ daqui 5, 10, 15, 
20, 30, 50 anos”.

A terceira prioridade é incentivar 
uma cultura de negócio que preza 
pela transparência, ética, seriedade 
e abertura. De acordo com Sydney, o 
segredo do bom líder é ser capaz de 
equilibrar esses três fatores, e este 
será o seu objetivo na Previbayer. “Eu 
gostaria de ver a Previbayer primeiro 
entregando resultados de execução, 
de operação, acima da média, com 
pensamento no futuro e exercendo 
uma cultura de transparência, de 
seriedade, respeito e abertura”, frisou.

Já a nova Presidente do Conselho 
Fiscal, Fabiana Novaes, tem um 
histórico profissional mais ligado 
ao mundo corporativo, com mais de 
25 anos de experiência. Contadora 
de formação, começou sua carreira 
em auditoria externa, trabalhou na 
área de Controladoria Corporativa em 
empresas como Cargill e Monsanto e 

O início de 2021 foi marcado por algumas mudanças na 
organização da Previbayer. A chegada dos novos membros 
do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo representou a preocupação da Entidade em buscar 
os melhores profissionais para gerenciar as contribuições e 
os investimentos dos participantes. Para dar boas-vindas a 
eles, preparamos essa reportagem especial que mostra um 
pouco do perfil de cada um. Boa leitura!
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só trazer benefícios para os 
participantes. “Esse movimento 
trará mais oportunidades 
do que desafios. No início 
sempre há um esforço 
adicional para estabilizar 
alguns processos, o que é 
natural desses movimentos”, 

também atuou na Diretoria 
e Conselho Fiscal da Cargill 
Prev. Recentemente, estava 
ocupando a Diretoria da 
Prevmon. Com a incorporação 
das duas Entidades, aceitou 
o desafio de se tornar a 
nova Conselheira Fiscal da 
Previbayer.

“Eu sou uma pessoa 
apaixonada pelo tema de 
governança. Eu gosto muito 
dessa parte de gestão, 
de garantir o compliance” 
confessou Fabiana que disse 
ter o “compliance na veia”. 
Ela acrescentou que, devido à 
incorporação com a Prevmon, 
este vai ser um ano importante 
para o Conselho Fiscal, que 
deverá assegurar que tudo 
está sendo executado da 
maneira correta. “Para que 
a gente tenha as coisas da 
melhor forma possível, para 
dar essa segurança aos 
participantes”, ressaltou.

Gerenciar investimentos 
com primazia já faz parte do 
histórico e da essência das 
Entidades. “A Prevmon, assim 
como a Previbayer, vem com 
modelos muito robustos de 
gestão”, apontou Fabiana. Mas 
sempre é possível aprender 
uma com a outra e buscar 
melhorias. “Vejo como uma 
oportunidade de melhorarmos 
ainda mais essa governança. 
Uma vez que a gente vai muito 
possivelmente olhar o que 
tem de melhor em cada uma, 
para criar esse novo modelo. 
Não vejo isso agregando 
qualquer tipo de risco para o 
participante”, assegurou.

Com profunda experiência na 
gestão de fundos de pensão, 
Acácio Carmo, responsável 

Eu sou uma pessoa 
apaixonada pelo 
tema governança."
FABIANA NOVAES

PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
FISCAL

afirmou. Para reforçar esse 
compromisso com o presente 
e com o futuro, Sydney 
destacou o profissionalismo e 
a capacidade do time. “A gente 
tem um bom equilíbrio entre 
pessoas com boa experiência, 
pessoas que conhecem o 
assunto previdência. Fizemos
questão de buscar esse tipo de 
conhecimento, de competência 
e de habilidade”, reforçou.

O Presidente do Conselho 
Deliberativo afirmou que não 
foi só o conhecimento técnico 
que pesou na hora de selecionar 
os novos integrantes. “Nos 
conectamos com pessoas 
que também tivessem 
comportamento de ética, algo 
que a gente sempre honrou 
com a Previbayer. Acho que 
nesse sentido o participante 
pode ficar bem tranquilo, 
porque temos um pessoal 
técnico muito bom e gente 
do bem”, reforçou. Fabiana 
Novaes também relembra 
que, com a gestão profissional 

da Previbayer, o participante 
“pode se assegurar de que 
os recursos aportados estão 
sendo administrados de uma 
forma bastante segura”.

pela Diretoria Executiva, 
já atuou em empresas 
como Nestlé, GE do Brasil, 
e também na Bayer, onde 
trabalhou por 10 anos. Deixou 
a Bayer em 2012 como 
Gerente Atuarial. De volta à 
Entidade, na sua nova posição, 
ele pretende melhorar a 
experiência dos participantes 
e dos colaboradores a partir 
dos pilares de processo, 
governança e inovação. Mas 
isso sem deixar de olhar 
para os resultados. “Apesar 
de tempos difíceis a gente 
quer continuar mantendo 
uma boa performance e se 
possível melhorar. Não é 
fácil, mas é um desafio que 
estamos dispostos a encarar”, 
comentou.

O Diretor Superintendente 
também reforça que a
transferência da administração
dos planos da PrevMon para 
a Previbayer representa 
uma união de forças e nessa 
perspectiva a tendência é 
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D E S AF I O S 
DA  PA N D E M I A

Entre os inúmeros desafios 
que estamos tendo que 
enfrentar devido a pandemia 
da Covid-19, houve a 
necessidade de adaptação com 
o home office e isso provocou 
mudanças no relacionamento 
com a equipe. “Eu sou uma 
pessoa que gosta de se 
conectar com as pessoas. Eu 
tenho necessidade de estar 
com o outro. Em condições 
normais, eu estaria enfiado 
no escritório, trocando ideias 
e conhecendo as pessoas, 
porque essa é a forma que 
eu tenho de aprender. No 
contexto de isolamento, 
está sendo especialmente 
desafiador para mim”, 
confessou Sydney Rebello.

nenhum prejuízo na execução 
das atividades. “Continuamos
no mesmo esforço e para 
esse ano de 2021, queremos 
melhorar ainda mais
esse relacionamento e o 
contato com o participante, 
melhorando o atendimento, 
criando outros canais de 
comunicação, um ponto de 
contato mais próximo com o 
participante”, salientou.

Mesmo com o distanciamento, 
os resultados de performance 
são excepcionais. “Apesar 
desse hiato, as coisas 
estão acontecendo. Poderia 
ser melhor, eu sinto essa 
necessidade de conexão, 
que não está acontecendo, 
mas por outro lado eu vejo 
que os pratos não estão 
caindo”, apontou Sydney 
fazendo referência aos 

ganhando mais solidez. É 
importante reconhecer que 
são períodos difíceis, que não 
vão acabar mês que vem, mas 
que temos a capacidade de 
sair, assim como saímos de 
outras”, acentuou.

CO N F I A R  N O 
LO N G O  P R A Z O

Ainda que o país esteja vivendo 
esse momento difícil, os 
novos membros destacaram 
a importância de confiar 
no longo prazo, uma vez 
que este é um investimento 
com foco na aposentadoria. 
“Nossa entidade tem um 
papel fundamental na vida 
dos participantes, na medida 
em que estamos pensando 
realmente no longo prazo, a 
gente está pensando na nossa 
aposentadoria lá na frente”, 
salientou Fabiana. Ela comenta 
que hoje em dia está cada vez 
mais difícil considerar uma 
aposentadoria que usufrua 
apenas do benefício da 
previdência social. “Temos
tem que olhar realmente para 
o longo prazo. [O participante] 
tem que pensar que vai ficar 
velhinho e vai precisar desse 
dinheiro, então nada melhor 
do que aportar numa entidade 
que a gente sabe que é séria e 
que vai cuidar disso”, enfatizou 
a Presidente.

Essa temática também diz ao 
coração de Sydney, que revela: 
“Pelo estágio de vida que eu 
estou, tendo trabalhado já 
35 anos da minha vida, estou 
mais próximo de me aposentar 
do que há um tempo. Eu 
me vejo na situação dessas 
pessoas em alguns anos, 
não vai demorar muito”. O 

Apesar de tempos 
difi ceis a gente 
quer continuar 
mantendo uma 
boa performance 
e se possível 
melhorar."
ACÁCIO CARMO
DIRETOR EXECUTIVO

Diante desse cenário, Acácio 
relata que do ponto de vista 
tecnológico, a Previbayer 
conseguiu se adaptar bem 
ao trabalho em casa, mas as 
relações interpessoais que 
aconteciam no escritório 
se perderam. “Se tiver 
oportunidade de ir ao 
escritório, vai ser uma boa 
maneira de estar junto como 
um time”, observou. Apesar 
disso, ele não identificou 

compromissos da entidade. 
Ele também apontou que 
esta não é a primeira, nem a 
última crise que acontece no 
Brasil, portanto o país tem 
toda chance de recuperar 
sua economia e sair dessa 
situação ainda mais forte. 
“Eu tenho muita segurança de 
que vamos sair dessa crise. A 
gente está muito mais perto 
da solução, do fim, a questão 
da vacinação está cada dia 
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Presidente confessou que tem 
seus próprios planejamentos 
de aposentadoria, o seu “pé 
de meia”, e que isso faz com 
que ele tenha empatia e se 
aproxime da realidade dos 
participantes. “É algo que eu 
valorizo muito porque tenho 
as preocupações financeiras 
de alguém que está nessa 
fase de vida e de carreira”, 
observou.

postura otimista quanto ao 
futuro e confiar que no longo 
prazo, as contas vão se 
equilibrar.

Consolidados nas suas novas 
posições, Sydney Rebello, 
Fabiana Novaes e Acácio 
Carmo asseguram que os 
investimentos estão sendo 
cuidados com o zelo e primor 
já característico da Previbayer, 
e que os participantes podem 
ficar tranquilos. Mesmo 
em cenários desafiadores, 
é importante manter uma 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO RISO
PARA OS IDOSOS
Dizem que rir é o melhor remédio e a gente comprova: dar 
boas gargalhadas é extremamente importante para todo 
mundo, mas principalmente para a turma da terceira idade. 
Então, já que podemos contar com essa ajuda divertida para 
manter nossa saúde em dia, por que não tentar?

CONFIRA OS 5 BENEFÍCIOS DO RISO 
PARA OS IDOSOS:

1 .  PROMOVE ATIVIDADE CEREBRAL
Sorrir estimula e exercita o nosso cérebro. É uma ferramenta 
poderosa para manter nossa cabeça sempre ativa e mais 
forte para combater males e doenças que podem diminuir a 
nossa capacidade cognitiva.

2. DIMINUI O ESTRESSE 
E A ANSIEDADE
Sorrir libera endorfina e serotonina, 
substâncias responsáveis pela sensação 
de felicidade e bem-estar. Portanto, rir é 
a melhor forma de reduzir o estresse e a 
ansiedade do nosso corpo, que podem ser 
especialmente malignos na velhice.

3.  AJUDA O CORAÇÃO
De acordo com estudos, rir com frequência 
ajuda a reduzir os índices de proteína 
C-reativa, um dos principais indicadores de 
doenças cardiovasculares no corpo.

4. RETARDA OS EFEITOS 
DO ENVELHECIMENTO
Você sabia que quando rimos, exercitamos 
mais de 80 músculos no rosto? Sorrir pode 
ajudar a controlar as rugas e tornar a pele 

mais elástica.

5. CONTROLA O COLESTEROL
Sorrir também aumenta os níveis de 
HDL no corpo, ajudando quem precisa 

de uma forcinha para controlar o colesterol.

Viu só quantos benefícios um sorriso pode 
trazer? Incorpore esse hábito no seu dia a 
dia e tenha uma vida muito mais saudável!

ANABAY
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D e 01 a 03 de fevereiro, a 
Previbayer participou da 
primeira convenção em 
formato virtual do time 

Farma Brasil. A Life Experience 
Bayer Inova 2021 reuniu mais de 
800 profissionais, de todo o país e 
foi uma grande oportunidade para 
divulgarmos alguns de nossos 
serviços e compartilhar com o 
público materiais sobre os planos, 
as contribuições e as opções 
de recebimento do benefício. 
Agradecemos o engajamento e a 
participação de todos!

CONVENÇÃO
PHARMA 
2021

STAND VIRTUAL DA PREVIBAYER NA 
LIFE EXPERIENCE BAYER INOVA 2021

ANota sobre Investimentos 
é uma publicação 
mensal que apresenta 

informações sobre a performance 
dos investimentos dos Planos e 
Perfis da Entidade. Agora, além 
do panorama completo divulgado 
no final de cada período, o 
participante terá acesso a uma 
análise prévia dos cenários 
nacional e internacional sempre 
na primeira semana do mês. 
No site, acesse investimentos > 
notas sobre investimentos.

A Política de 
I n ve st i m e n t o s 
é um conjunto 
de diretrizes 
e medidas 

que norteiam a gestão de 
longo prazo das aplicações 
financeiras (ativos) dos 
planos de benefícios. 
Combina aspectos de filosofia 
de investimentos e de 
planejamento, e tem como 
base os conceitos de equilíbrio 
e duração dos planos.

Visando reduzir os 
desequilíbrios que podem 
ocorrer com os investimentos, 
a política organiza uma 
carteira otimizada, de acordo 
com as necessidades do 
participante e o desempenho 
do Fundo, avaliando também a 

relação entre risco e retorno 
da própria carteira.

O principal propósito desse 
plano é garantir que o 
dinheiro do participante 
esteja sendo investido da 
melhor forma possível, 
mesmo com as oscilações 
de mercado. Por isso, 
nossos especialistas estão 
atentos a tudo que acontece 
no Brasil e no mundo, para 
organizar os ativos e manter 
a rentabilidade equilibrada.

Confira a Política de 
Investimentos (2021 a 2025) 
na íntegra. Acesse o site e 
clique em Investimentos > 
Política de Investimentos.

Políticas de
Investimento

COMO FUNCIONA O PROCESSO
DE REVISÃO DA POLÍTICA 

DE INVESTIMENTOS NA PREVIBAYER?

Anualmente, sempre ao final de cada ano, uma consultoria 
especializada realiza um estudo para avaliar os Perfis de 
investimento oferecidos nos planos. Em seguida, o Comitê de 
Investimentos da Previbayer debate os resultados e define 
as diretrizes de investimentos para os próximos 5 anos. 
Depois de definida a diretiva, o Comitê submete o estudo para 
avaliação e aprovação da Diretoria Executiva. Em seguida, 
o Conselho Deliberativo faz a aprovação final e inicia 
o processo de publicação e divulgação das Políticas de 
Investimentos.

NOTAS SOBRE
INVESTIMENTOS
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Panorama de
Investimento

O ano de 2021 começou marcado pela 
diminuição da euforia nos mercados 
financeiros, nacional e internacional, 
contribuindo para os resultados 

negativos apresentados no mês de janeiro, 
principalmente para as classes de ativos de mais 
risco, como ações (bolsa de valores) e renda fixa 
indexada à inflação de longo prazo.

Os principais fatores que contribuíram para a 
diminuição do otimismo foram: (1) o ritmo mais 
lento do que o esperado na vacinação ao redor 
do mundo, (2) o receio da volta da inflação nos 
países desenvolvidos, como EUA, devido aos 
incentivos monetários e fiscais já realizados 
ou a realizar e (3) no Brasil, a discussão sobre 
o prolongamento do auxílio emergencial, 

frente a segunda onda da Covid-19, e 
questionamento sobre qual será a fonte de 
recursos utilizadas para implementação do 
subsídio.

Em números, o Ibovespa apresentou 
uma variação negativa de 3,32%, o Dólar 
frente ao Real valorizou 5,37% e o IMA-
Geral desvalorizou 0,24%.

Apesar das incertezas quanto a resolução 
da crise sanitária do Covid-19 e dos rumos 
da economia brasileira, a parceria comercial 
com a China pode trazer estabilidade nos 
próximos dois anos, sustentando o preço 
das commodities das quais o Brasil é grande 
produtor: minério de ferro e produtos 
agropecuário. Além disso, o mercado 
apresenta um cenário de grande liquidez 
global, devido aos estímulos econômicos 
para ajuda pontual as famílias e empresas, 
o que pode colaborar com a recuperação 
econômica pós pandemia.

ACUMULADO

NOV-20 DEZ-20 JAN-20 ANO 12 
MESES

24 
MESES 36 MESES

APOSENTADO 0,26% 0,44% 0,15% 0,15% 1,64% 8,40% 16,17%

0 A 10 2,31% 1,99% -0,07% -0,07% 1,51% 12,47% 21,94%

10 A 20 2,93% 2,63% -0,01% -0,01% 2,21% 15,41% 26,83%

20 OU MAIS 3,41% 3,48% -0,07% -0,07% 3,38% 18,16% 31,48%

ACUMULADO
NOV-20 DEZ-20 JAN-20 ANO 12 MESES

APOSENTADO 0,30% 0,51% 0,18% 0,18% 1,96%

0 A 10 2,27% 1,95% -0,07% -0,07% 2,30%

10 A 20 3,04% 2,71% 0,00% 0,00% 2,76%

20 OU MAIS 3,17% 3,32% -0,01% -0,01% 3,17%

ACUMULADO

NOV-20 DEZ-20 JAN-20 ANO 12 
MESES

24 
MESES 36 MESES

SUPER 
CONSERVADOR 0,08% 0,23% 0,14% 0,14% 2,03% 7,86% - 

CONSERVADOR 0,89% 2,16% -0,47% -0,47% 5,04% 16,36% 30,45%

MODERADO 2,46% 2,98% -0,58% -0,58% 5,77% 19,54% 37,82%

AGRESSIVO 4,54% 4,14% -0,94% -0,94% 6,55% 22,32% 44,61%
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Nova área 

do Participante

É  S U A  P R I M E I R A  V E Z ? 
A área do Participante fica disponível a partir 
do 2º mês de contribuição ao Plano. Entenda 
a seguir como realizar o primeiro acesso:

1. Acesse www.previbayer.com.br
2. Clique em “ÁREA DO PARTICIPANTE”,

no menu superior

3. Digite seu CPF
4. Preencha a SENHA PROVISÓRIA (sua data 

de nascimento no formato ddmmaaaa - 

sem caracteres especiais, apenas números)

5. Clique em ACESSAR
6. Crie uma NOVA SENHA de acesso pessoal.

Os participantes da Previbayer agora 
têm acesso a uma nova área restrita! 
Com design e funcionalidades 

atualizadas, o ambiente digital permite 
verificar o saldo total da conta com 
informações das últimas contribuições 
realizadas, além de extrato simples e 
detalhado das movimentações financeiras. 

É possível ainda verificar e atualizar 
informações cadastrais, conferir 
históricos, evolução e comparativos da 
rentabilidade, além de acessar a declaração 
de contribuições feitas de forma voluntária 
ou pelo autopatrocínio. Também dá para 
responder o questionário Análise Perfil 
do Investidor, que identifica a tolerância 
ao risco para investimentos, entre outras 
funcionalidades.

CONFIRA COMO ACESSAR

1. Entre em www.previbayer.com.br
2. Clique em “ÁREA DO PARTICIPANTE”, 

no menu superior

3. Digite seu CPF e SENHA
4. Clique em ACESSAR


