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Olá,
Em 2020, demos mais um passo importante na administração dos nossos planos de previdência 
complementar com a conclusão do processo de incorporação entre a Previbayer e a Prevmon. Em 
dezembro, os objetivos se alinharam e as atividades foram consolidadas.  
Desta forma, a Previbayer passou a contar com um patrimônio de aproximadamente R$ 3 bilhões, e quase 
11 mil participantes distribuídos em seus quatro planos de aposentadoria: BD, CD Flex, Prevmon CV e 
Previleve. Ou seja, crescemos e ficamos ainda mais fortes e bem preparados para os desafios que o futuro 
nos reserva.
E por falar em desafios, essa sinergia entre duas entidades tão robustas nos possibilitou lidar melhor com 
as dificuldades nesses momentos de pandemia. Foram (e estão sendo) tempos de muito aprendizado, 
trabalho e novas perspectivas, e as experiências adquiridas por cada uma das entidades ao longo dos anos 
nos mostraram que o comprometimento faz a diferença nessas horas. 
Mantivemos o nosso compromisso com a excelência no trabalho e na boa gestão de investimentos, ainda 
que 2020 tenha sido um ano tão atípico e com tantas oscilações no mercado financeiro. Além disso, 
mantivemos nosso compromisso com a transparência e a governança, pois acreditamos que só assim é 
possível estabelecer laços de confiança com nossos participantes.
Por fim, continuamos focados em entregar um excelente benefício para você e sua família. Saiba que você 
pode contar com a gente para ter um futuro mais seguro, estamos juntos nessa jornada!
Equipe Previbayer. Do presente ao futuro

Juntos,
somos mais fortes!

Neste Relatório Anual, compartilhamos as principais informações da Entidade
e dos planos de previdência complementar em 2020. Boa leitura!
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Confira os principais 
acontecimentos do ano

Confira os principais números 
da Previbayer e do seu plano

Confira os resultados da Previbayer 
e do seu plano

Clique em cada sessão para saber mais



5RELATÓRIO ANUAL 2020 PREVIBAYER - PLANO PREVILEVE

Juntos,
realizamos

Principais acontecimentos do ano 
1/3

CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO 
ESPORÁDICA ARRECADA MAIS DE  

5 MILHÕES DE REAIS

PREVIBAYER CELEBRA DIA DOS  
APOSENTADOS EM EVENTO NA ABRAPP

PREVILEVE COMEMOROU  
1 ANO DE EXISTÊNCIA

Em abril de 2020 o plano familiar da Previbayer completou 
um ano! Uma grande conquista na trajetória de planos 
oferecidos pela instituição. Há muito tempo, havia esse 
desejo coletivo de realizar um plano familiar, alinhado com 
o que há de mais moderno no mercado de previdência. E 
tem sido gratificante ver isso se tornar realidade!

Nesse pouco tempo de existência, o Previleve está perto de 
atingir a marca de R$5,5 milhões em patrimônio. Hoje, já 
são mais de 460 adesões. Participantes de todas as idades, 
de 0 a mais de 50 anos, estão inscritos e contribuindo 
regularmente.

Em dezembro de 2020, a Previbayer realizou uma  
campanha para os participantes dos Planos CD Flex 
e Previleve, reforçando a importância da Contribuição 
Esporádica como forma de investir o dinheiro extra do 13º 
salário, com destaque para o incentivo fiscal.

Durante o ano de 2020, foram arrecadados mais de  
5 milhões em contribuições esporádicas. Esse número 
reflete quanto os participantes estão cada vez mais 
conscientes sobre a importância de um bom planejamento 
financeiro, tanto no presente, quanto para o futuro.

O Dia do Aposentado é anualmente celebrado em 24 
de janeiro. Em 2020, no dia 23 de janeiro, a Previbayer 
e a Prevmon participaram da cerimônia realizada pela 
Abrapp - Associação Brasileira das Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar, em homenagem aos 
aposentados de todas as entidades associadas. O evento 
foi repleto de alegria e reconhecimento àqueles que tanto 
confiaram no nosso sistema e hoje desfrutam os resultados 
de seus esforços, ao longo de tantos anos.
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Juntos,
realizamos

Principais acontecimentos do ano 

API – ANÁLISE DO PERFIL DE INVESTIDOR
ATENDIMENTO PRESENCIAL  

SUSPENSO EM VIRTUDE DA PANDEMIA

Mesmo com o distanciamento social, a Previbayer 
utilizou as tecnologias digitais para manter a  
conexão com quem está distante. Todas as solicitações e 
pagamentos de benefícios continuaram sendo realizadas 
com a mesma dedicação e cuidado de sempre.

Ainda não temos previsão de retorno dos atendimentos 
presenciais, por isso também agradecemos a compreensão 
dos participantes que se adaptaram tão rápido às mudanças 
desse período.

Dezembro foi marcado por algumas mudanças na gestão 
da Previbayer. A chegada de Sydney Rebello no Conselho 
Deliberativo, Fabiana Novaes no Conselho Fiscal e Acácio 
Carmo na Diretoria Executiva representou a preocupação 
da Entidade em buscar os melhores profissionais para 
gerenciar os Planos com excelência.

Sempre atentos a tudo que acontece no Brasil e no mundo, 
nosso time continuará cuidando dos investimentos dos 
Participantes com o zelo e primor característicos da 
Previbayer.

Em Dezembro, para ajudar o Participante a descobrir sua 
tolerância ao risco, a Previbayer lançou a Análise do Perfil do 
Investidor (API) ou em inglês Suitability.

O questionário é bem simples. Algumas questões são sobre 
nível de entendimento do mercado financeiro e o valor total 
dos bens somados. Outras buscam saber se o Participante 
planeja suas finanças pessoais, quanto tempo tem para se 
aposentar, entre outros.

Para fazer o teste, o Participante deve acessar a área restrita 
e clicar em “Análise Perfil Investidor”.

NOVA GESTÃO

2/3
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Juntos,
realizamos

Principais acontecimentos do ano 
3/3

A aquisição da Monsanto pela Bayer promoveu algumas mudanças nas Entidades que administram 
a previdência complementar dos colaboradores. Com a integração, os objetivos de administração 
dos Planos de Benefícios se alinharam. As duas empresas agora pertencem ao mesmo grupo 
econômico, e as atividades foram consolidadas em uma Entidade.

Em 01 de Dezembro de 2020 a Previbayer tornou-se uma Entidade ainda mais robusta e segura, 
sendo agora responsável pela administração de quatro planos de previdência: CD Flex, BD, 
Prevmon CV e Previleve. Com o fim do processo de integração, aconteceram algumas mudanças 
importantes. Uma delas foi a desativação do site da Prevmon. Agora, os participantes podem 
acessar detalhes do seu plano por meio do www.previbayer.com.br, clicando em “Área do 
Participante”, no menu superior da página inicial.

A área restrita do Participante foi unificada para todos os Planos e tem novas funcionalidades. Entre as 
novidades, temos a Análise de Perfil do Investidor, questionário essencial para descobrir sua tolerância 
ao risco. No processo de integração, foi preciso desativar os aplicativos Prevmon e Leve. Mas não se 
preocupe já estamos planejando o lançamento de um novo app em 2021, mais preparado para atender 
todos os planos.

Nossa central de atendimento também foi unificada para todos os Planos. Estamos atendendo por 
telefone 0800 818 2020 ou por e-mail contato@previbayer.com.br.

CLIQUE AQUI e confira o vídeo manifesto

INCORPORAÇÃO  
PREVIBAYER E PREVMON
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Juntos,
crescemos

Principais números da Previbayer e do seu plano

Este valor equivale às reservas matemáticas dos  
464 participantes do plano em dez/2020, sendo:

Participantes que não contribuem mais para o plano e 
estão aguardando a elegibilidade ao benefício5Diferidos (BPDs)

Quem já é aposentado ou recebe Pensão por  
Morte pelo planoAssistidos 0

Participantes do plano em fase de acumulação  
de reservaAtivos 459

Em 31/12/2020 o 
Patrimônio do  
Previleve foi de 

R$ milhões

869,2
Milhões

1295,7
Milhões

781,2
Milhões

5,4
Milhões

PLANO  
CV

PREVILEVEPlano  
CD Flex

PLANO  
BD

Durante o ano de 2020,  
o Previleve recebeu  
R$ 2.156.126,62 em 
contribuições e pagou  
R$ 964,34 em  
benefícios.

O Previleve é um plano 
instituído e possui 
uma empresa como 
instituidora.

5,4



9RELATÓRIO ANUAL 2020 PREVIBAYER - PLANO PREVILEVE

Juntos,
conquistamos

Resultados da Previbayer e do seu plano
1/4

Anualmente, uma consultoria 
especializada faz a avaliação atuarial 
do Previleve para se certificar que o 
plano está equilibrado, ou seja, que 
seu patrimônio é suficiente para 
cumprir com as obrigações com os 
participantes.

A Willis Towers Watson, consultoria responsável pelos cálculos atuariais, concluiu que o plano está financeiramente 
equilibrado em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos.

Valores em R$

Patrimônio de Cobertura do Plano 5.447.864,57 Valor que a PreviBayer possui neste plano para cobrir os benefícios  
futuros dos participantes.

Provisões Matemáticas 5.447.864,57 Valor calculado pela consultoria para pagamento dos benefícios  
futuros e que deve ser provisionado pela PreviBayer.

Benefícios Concedidos 0,30 Provisões para pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas.

Benefícios a Conceder 5.447.864,27 Recursos para pagamento futuro de benefícios para participantes ativos.

Equilíbrio Técnico - Excesso (superávit) ou falta (déficit) de recursos entre o patrimônio  
do plano e as provisões calculadas.

Fundos 245,96 Fundos diversos com finalidades específicas.

SITUAÇÃO ATUARIAL
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Juntos,
conquistamos

Resultados da Previbayer e do seu plano
2/4

Define as diretrizes de aplicação dos recursos do Previleve no mercado financeiro em 2021. 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

PERFIL / ALOCAÇÃO  
POR SEGMENTO

APOSENTADO 0 A 10 ANOS ATÉ A APOSENTADORIA 10 A 20 ANOS ATÉ A APOSENTADORIA MAIS DE 20 ANOS ATÉ A APOSENTADORIA

Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo Mínimo Máximo Alvo

Renda Fixa 96,32% 100,00% 98,08% 58,66% 100,00% 72,10% 39,90% 92,96% 56,43% 24,90% 69,80% 40,83%

Renda Variável 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 10,79% 0,00% 30,00% 18,03% 0,00% 45,00% 29,28%

Estruturados 0,00% 3,00% 1,53% 0,00% 15,00% 10,22% 0,00% 20,00% 15,50% 0,00% 20,00% 19,87%

Exterior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 6,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% 10,00%

Imóveis 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,28% 0,86% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,05% 0,00%

Empréstimos 0,00% 0,68% 0,39% 0,00% 0,06% 0,03% 0,00% 0,05% 0,04% 0,00% 0,05% 0,02%
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Juntos,
conquistamos

Resultados da Previbayer e do seu plano
3/4

Veja como os recursos de cada perfil estavam alocados em 2020:

A gestão dos recursos do plano é 100% terceirizada.

ALOCAÇÃO DOS ATIVOS
APOSENTADO 0 A 10 ANOS ATÉ A APOSENTADORIA 10 A 20 ANOS ATÉ A APOSENTADORIA MAIS DE 20 ANOS ATÉ A APOSENTADORIA

R$ % R$ % R$ % R$ %

Renda Fixa 1.546.665 95,23% 172.875 65,15% 402.890 59,00% 1.196.529 46,00%

Renda Variável 0 0,00% 38.471 14,50% 113.278 16,59% 682.643 26,25%

Investimentos Estruturados 33.109 2,04% 38.755 14,61% 107.907 15,80% 458.206 17,62%

Investimentos no Exterior 44.445 2,74% 15.246 5,75% 58.775 8,61% 263.575 10,13%

Imóveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Empréstimos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total 1.624.220 100,00% 265.346 100,00% 682.850 100,00% 2.600.953 100,00%
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Juntos,
conquistamos

Resultados da Previbayer e do seu plano
4/4

Rentabilidade alcançada por perfil

A entidade não possui ativos em carteira própria ou fundos exclusivos em default.
A entidade não utiliza aspectos de sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança na análise de riscos.

ENTENDA OS ÍNDICES DE MERCADO

Benchmark: É um índice ou indicador que serve 
como parâmetro de comparação para medir o 
desempenho dos 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 NTNFs) e IMA-S (composto por LFTs).

Ibovespa: índice de preços que mede o retorno de 
uma carteira teórica composta pelas ações com 
maior volume negociado 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: Indice de ações globais calculado com 
base nas cotações de grandes empresas em 23 
países desenvolvidos.

Aposentado

2,24% 2,96% 2,67% 3,30% 3,86%6,23%
9,46%

12,63%

0 a 10 anos até  
a aposentadoria

10 a 20 anos até  
a aposentadoria

Mais de 20 anos até  
a aposentadoria

115% CDI

80,49% CDI + 5% IMA-B + 
10% Ibovespa + 2,51% INPC 
+ 2% MSCI World em R$ + 

0,3% a.a.

110% CDI

98,61% CDI + 1,39 INPC + 
0,10% a.a.Julho a 

dezembro/2020

Janeiro a 
junho/2020 120% CDI

63,97% CDI + 10% IMA-B + 
20% Ibovespa + 2,03% INPC 
+ 4% MSCI World em R$ + 

0,41% a.a. 

125% CDI

47,53% CDI + 15% IMA-B + 
30% Ibovespa + 2,47% INPC 
+ 5% MSCI World em R$ + 

0,52% a.a.

Rentabilidade Benchmark



FALE COM A PREVIBAYER
Ficou com alguma dúvida? Quer falar com a gente?

E-mail: 
contato@previbayer.com.br

Telefone: 
0800.818.2020 
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