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QUERIDOS
PARTICIPANTES,
Mudar faz parte da vida. Isso nunca fez
tanto sentido quanto neste momento
que estamos vivendo. Com a pandemia,
tivemos que nos adaptar a uma nova
rotina e refletir sobre nossas decisões
financeiras.
Como estamos nos planejando para
viver bem a aposentadoria? E, para
quem já está aposentado, o que poderia
mudar para ter mais qualidade de vida?
Essas são algumas das reflexões que
guiam as campanhas de alterações nos
planos da Previbayer neste mês.
Encontrar equilíbrio entre um bom
padrão de vida e satisfação pessoal nem
sempre é fácil. Por isso, trouxemos um
conteúdo especial sobre Longevidade
Financeira, com dicas para cultivar
atitudes saudáveis em todas as fases da
vida.
Estamos juntos para te ajudar a tomar
as melhores decisões. Conte sempre
conosco.

ÍNDICE

MENSAGEM
DA EQUIPE
PREVIBAYER

RAIO-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÁG.03
MATÉRIA DE CAPA. . . . . . . . . . . . PÁG.04
ANÁLISE DE PERFIL
DO INVESTIDOR (API) . . . . . . . . . PÁG.05
DESTAQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÁG.06
MATÉRIA ANABAY . . . . . . . . . . . . PÁG.07
PANORAMA DE
INVESTIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . PÁG.09
NOVO APP MEU
FUTURO MAIS LEVE . . . . . . . . . . PÁG.10
LONGEVIDADE
FINANCEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÁG.11

Expediente
A Revista Previbayer News é uma publicação da Previbayer – Sociedade de Previdência Privada, encaminhada e distribuída gratuitamente
aos Participantes Assistidos dos Planos Previbayer.
Rua Domingos Jorge, 1100, Socorro, 04779-900, São Paulo – SP /Brasil. Patrocinadoras: Bayer S/A, Covestro, Previbayer e Clube Bayer
SP. Conselho Deliberativo: Sydney Rebello (Presidente)/Karina Franceschini (Conselheira)/ Elisabete Rello (Conselheira). Conselho Fiscal:
Fabiana Novaes (Presidente)/ Beatriz Gonçalves (Conselheira)/ Claudiane Gomes (Conselheira). Acácio Carmo (Diretor Superintendente),
Marcos Arruda (Diretor de Investimentos e AETQ)/ Eder Correa (Diretor Administrativo). Produção de arte e editorial: Jota3W. Revisão:
Melissa Lüdeman. Tiragem: 1.905 exemplares.

2

PREVIBAYER NEWS

BOLETIM EDIÇÃO 38

PATRIMÔNIO PREVIBAYER
+

T O TA L :
10.964

2,2 BILHÕES

AT I VO S :
6.249

PATRIMÔNIO PREVILEVE

ASSISTIDOS:
1.896

MAIS DE 6,7 MILHÕES

AUTOPATROCINADOS:
261

PATRIMÔNIO PREVMON
MAIS DE

BPD:
2.558

782 MILHÕES

FOLHA

TOTALDE
BENEFÍCIOS

DESPESAS
TOTAIS*

PREVILEVE:
468

To t a l d e

Mais de

aposentadoria

benefícios

6,6 MILHÕES 1,5 MIL
pagos em

R$2,8
M I L HÕ E S

R $ 2 ,9
M I L HÕ E S

R$4,5
MILHÕES

(EM 2020)

*Acesse o Relatório Anual de 2020
para mais detalhes sobre a divisão
das despesas.
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Mês de alteração dos
Perfis de Investimento

C

omo acontece todo ano, nossa equipe reserva um mês inteiro para
mudar os Perfis de Investimento dos participantes. Neste ano, não
será diferente: de 01 a 30 de junho, os participantes podem fazer a
alteração do seu Perfil, se desejarem.

ENTENDA OS PERFIS DE INVESTIMENTO

O

s Perfis de Investimento
da Previbayer são “grupos”
de aplicações financeiras,
gerenciadas
por
nossos
especialistas para trazer os melhores
resultados de acordo com o Perfil de
Investidor e momento de vida de cada
participante. Esses Perfis consideram
diversos tipos de investimento: renda
fixa, renda variável, títulos públicos
etc.

No momento da adesão, o participante
escolheu um Perfil de Investimento.
Mas agora é possível alterar esta
opção.
Importante: quem é participante
do plano Prevmon CV terá outra
oportunidade para alterar o Perfil
de Investimento no final do ano, em
dezembro.

CARACTERÍSTICA

PERFIL
APOSENTADO

SUPER
CONSERVADOR

Recomendado para investidores
que não aceitam correr riscos,
priorizando a segurança, mesmo que
isso signifique abrir mão de algum
retorno potencial.

PERFIL
0 A 10 ANOS

CONSERVADOR

Indicado para quem preza pela segurança e tolera
alguma volatilidade no curto prazo, mas não está
disposto a investir em ativos muito arriscados.

MODERADO

Interessante para investidores dispostos a
correr riscos em seus investimentos, que têm
horizontes de longo prazo e não contam com
liquidez imediata.

AGRESSIVO

Ideal para quem tem alta tolerância a risco,
considera o longo prazo e está disposto a sofrer
desvalorizações maiores que os demais perfis,
no curto prazo, para atingirem seus objetivos
financeiros.

PERFIL
0 A 20 ANOS

PERFIL
20 +
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MUDANÇA DE PERFIL

PERFIL
CICLO
DE VIDA

Este é um perfil dinâmico. Os investimentos se alteram de
acordo com a idade do participante. Ao longo do tempo,
o dinheiro é migrado automaticamente entre os perfis
oferecidos pela Previbayer. Essa estratégia proporciona
uma relação balanceada entre risco e retorno.

A mudança de Perfil não é obrigatória. Trata-se de uma escolha individual
e de responsabilidade do participante. Por isso, é muito importante ter em
mente quais são seus objetivos financeiros, qual padrão de vida gostaria de
manter na aposentadoria e qual sua expectativa de rentabilidade.

ESTÁ NA DÚVIDA? A GENTE TE AJUDA A DECIDIR
Para ajudar nossos participantes a tomarem as melhores decisões,
preparamos dois materiais complementares para os planos CD Flex, Previleve
e Prevmon CV. São cartilhas que explicam detalhadamente quais são os
riscos assumidos quando você investe na previdência, e como considerar
isso em relação ao longo prazo.
Acesse o site da Previbayer, encontre o menu “Para você”, clique em
“Materiais explicativos” e confira a Cartilha de Investimento de acordo
com o seu Plano.

RESPONDA A ANÁLISE DE PERFIL
DO INVESTIDOR (API)

A

lém de saber com qual dos Perfis você melhor se identifica,
também é fundamental descobrir qual é sua tolerância ao risco,
entendendo qual é o seu Perfil de Investidor. Para isso, você deve
responder o questionário de Análise de Perfil de Investidor (API ou
Suitability), disponível na área do participante. Se você deseja alterar o Perfil
de Investimento, é obrigatório responder esse questionário.

COMO ALTERAR?
A solicitação de alteração deve ser realizada na
área restrita do Participante. Veja como fazer:
1. Acesse o site www.previbayer.com.br
2. Clique no botão “Área do Participante” no
cabeçalho do site
3. Informe o login de acesso (seu CPF, apenas
números);
4. Informe a senha
5. Na tela inicial da Área Restrita do Participante,
clique em “Campanha Junho/2021”

MUDANÇA DE PERFIL
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ALTERAÇÕES PARA
PARTICIPANTES DO
PLANO PREVMON CV

A

té dia 30 de junho, é possível
realizar mudanças fundamentais
no plano Prevmon CV. Quem é
ativo ou autopatrocinado pode solicitar a
alteração no Percentual de Contribuição
Básica ou Adicional. Já os assistidos e
pensionistas podem alterar o Percentual
de Renda. Todas as alterações passam a
valer a partir de julho de 2021.

ALTERAÇÃO DE
PERCENTUAL
DE RENDA

N

este mês, os participantes em
recebimento da aposentadoria na
modalidade de renda mensal por
percentual podem aumentar ou diminuir
a porcentagem de recebimento de renda
mensal entre 0,1% a 1,5% do saldo total
da conta.

COMO ALTERAR?

A solicitação de alteração é realizada
por meio do Formulário de Alteração
de Renda Mensal, disponível no site da
Previbayer. Veja como fazer:
● Acesse o site www.previbayer.com.br
● No menu principal, clique em Planos >
Formulários > Plano Prevmon CV
● Baixe o “Requerimento de Alteração de
Renda Mensal”
● Preencha e assine o documento
● Envie o requerimento como anexo
fotografado
ou
digitalizado
para
contato@previbayer.com.br
● Aguarde a confirmação de alteração
por e-mail.
Pense bem no que você deseja para o seu
futuro, avalie seus objetivos financeiros
e decida com consciência antes de fazer
qualquer mudança.
6
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Contribuição
BÁSICA E
ADICIONAL

A

contribuição
básica
é
uma
porcentagem inteira entre 0% a 6%
sobre o seu salário de participação,
descontado
todos
os
meses
diretamente da folha de pagamento
de quem possui salário superior a 15 URPs. Essa
porcentagem foi definida na sua adesão ao plano
Prevmon CV. Agora, os participantes podem
aumentar ou diminuir essa porcentagem,
sempre com valores inteiros, como 2%, 3%.
Uma das melhores vantagens de manter
o percentual sempre máximo, é que a
Patrocinadora faz contrapartida de 150% sobre
a sua contribuição básica. Assim, quanto mais
você contribui, maior o valor que você recebe da
empresa em seu nome.
É possível alterar também a contribuição
adicional escolhendo uma porcentagem inteira
entre 0% e 20% do salário de participação.
Lembramos que esta opção não tem
contrapartida da Patrocinadora.

COMO ALTERAR?

As solicitações de alteração serão realizadas
apenas por meio da Área Restrita do Participante,
no site da Previbayer.
Veja como fazer:
● Acesse a Área do Participante no site da
Previbayer de 01 a 30 de Junho;
● Clique em “Campanha Junho/2021”;
● Faça as alterações que desejar.
Você receberá, por e-mail, o número do protocolo
com a descrição da alteração realizada. Guarde
essa informação para eventuais consultas
futuras sobre o processo.

DESTAQUES

RELATÓRIOS

A N UA I S
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE
A PERFORMANCE DO SEU PLANO EM 2020.

J

á está disponível no site da Previbayer
os relatórios anuais dos planos BD, CD
Flex, Prevmon CV e Previleve. Nestes
materiais, você confere as demonstrações
contábeis, os pareceres atuariais e de auditores
independentes de cada plano. Além de um
resumo dos principais acontecimentos da
Previbayer ao longo do ano de 2020. Preparamos
um relatório especial para cada plano, recheado
de conteúdo de muita qualidade!
Acesse as versões completas com rapidez
e facilidade no site da Previbayer: no menu
principal clique em quem somos > relatório
anual.

UM NOVO OLHAR
SOBRE A VELHICE

O

conceito
da
velhice
vem
se
transformando ao longo da história.
Isso se deve principalmente pelo
aumento da expectativa de vida.
A sociedade sente esse impacto, pois se
estamos vivendo mais, percebemos a
necessidade de nos prepararmos para
vivermos bem no futuro.
Nesse sentido Alexandre Kalache, doutor em
gerontologia, ressalta que estamos passando
por uma revolução da longevidade e devemos

MATÉRIA ANABAY

AUTORA: ROSEMEIRE
SILVESTRE FANTIN
(PSICOPEDAGOGA
DE ADULTOS)

ter um planejamento para esta etapa da vida.
Em decorrência da velocidade fugaz do
tempo, modernidades tecnológicas e avanços
da medicina, mais do nunca é importante que
se reflita nessa relação de tempos modernos
e idade avançada. Estamos no momento
de construir projetos que desenvolvam
atividades lúdicas e cognitivas que auxiliem
o processo de aprendizagem, preservação
da memória, reinvenção de possibilidades e
adaptação a um novo ciclo da vida. A partir da
perspectiva psicopedagógica, conjuntamente
PREVIBAYER
PREVIBAYER NEWS
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com áreas da psicologia, andragogia,
fisioterapia,
psiquiatria,
fonoaudiologia,
entre outros, é possível traçar planos para
prevenção e tratamento de doenças que
causam dificuldades na linguagem, raciocínio
e memória, com atividades que estimulem
a cognição e a interação social, visando
principalmente o bem estar. É importante
viver cada fase da vida em sua plenitude e
construir um novo projeto criativo, para os
indivíduos que alcançam esta etapa da vida.
É indispensável para os idosos desenvolver
o olhar sobre as possibilidades de se
reinventar e ampliar as expectativas de
realizações e produtividade na terceira idade,
para derrubar os medos, os esteriótipos e os
preconceitos existentes nesta fase.
Miriam Goldberg em seu livro "A bela velhice",
discute a importância de se manter ativo e
construir um caminho possível de se avançar
na idade, sem enxergar um retrato negativo
do envelhecimento e seguir os exemplos
de pessoas chamadas "ageless", ou "sem
idade". Ela cita vários exemplos de "belos
velhos": Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico
Buarque, Rita Lee, entre outros. São pessoas
que chegaram aos 70 anos, mas não são
vistas como velhos de forma negativa. Eles
contestam rótulos e são de uma geração que
transformou comportamentos e valores de
homens e mulheres.
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Ela mostra em seu trabalho depoimentos
de leitores que lhe escreveram: "Para
eles, o trabalho não é mais uma questão
material. Eles não precisam mais, mas
querem continuar trabalhando e estudando,
encontrar um significado para a última
fase de suas vidas (...) Não querem apenas
ocupar o tempo, passar o tempo, preencher
o tempo, perder o tempo. O tempo, para eles,
é algo extremamente valioso e não pode ser
desperdiçado. Não querem aposentar de si
mesmos".
O olhar psicopedagógico sobre a velhice
aponta
para
alternativas
de
ações
adequadas aos idosos, destacando o papel
da mediação do processo permanente de
aprendizagem do ser humano, procurando
mostrar que a velhice é uma etapa para
viver, conviver, apropriar-se de outras
razões, reinvestindo, assim, em novas
situações de ação.
Uma vez que considera o "processo de
envelhecer tão importante quanto o processo
de crescimento" talvez porque ambos nos
desafiam a uma construção e reconstrução
constantes de aprendizagens.

MATÉRIA ANABAY

Panorama de
I n ve s t i m e n t o

A

bril foi um mês com variação
positiva nos Investimentos da
Previbayer em todos os perfis. A
crise sanitária continua definindo
a pauta econômica e política em todo o
mundo. Entretanto, no Brasil a situação
melhorou um pouco com a redução da
média de óbitos e aceleração da vacinação.

O dólar, por sua vez, apresentou baixa
de 5,16%. Apesar disso, a inflação
preocupa os economistas brasileiros e
norte-americanos. Esse momento de
instabilidade, tanto aqui quanto lá, leva os
analistas de mercado a questionarem os
bancos centrais quanto à subida dos juros.
O presidente do FED (Federal Reserve), o
Banco Central dos Estados Unidos, segue
com a posição de manter os juros baixos.
Já no Brasil, o que se viu no final de março
foi o início do ciclo de subida de juros. O
direcionamento do Bacen é de ajuste da
Selic mantendo certo nível de estímulo,
porém condizente com o controle da
inflação atual.

O Ibovespa, principal índice de referência
da bolsa brasileira, apresentou alta de
1,94% no mês, apesar do acumulado anual
levemente negativo (-0,10%). O mercado de
ações brasileiro se aproveita de um cenário
de aceleração econômica, recebendo bons
sinais dos países desenvolvidos e da China,
refletindo nos preços das commodities
que o Brasil é exportador.

ACUMULADO
FEV-21

MAR-21

ABR-21

ANO

12
MESES

24
MESES

36 MESES

APOSENTADO

0,72%

-0,02%

0,54%

1,39%

4,40%

8,11%

15,76%

0 A 10

0,85%

0,18%

1,35%

2,33%

11,93%

13,95%

23,37%

10 A 20

0,93%

0,16%

1,99%

3,09%

16,17%

18,13%

29,35%

20 OU MAIS

1,04%

-0,02%

2,57%

3,54%

19,04%

21,84%

34,98%

ACUMULADO
FEV-21

MAR-21

ABR-21

ANO

12 MESES

24 MESES

36 MESES

SUPER
CONSERVADOR

0,16%

0,22%

0,22%

0,74%

2,23%

6,94%

-

CONSERVADOR

-1,12%

-0,34%

0,46%

-1,47%

4,51%

13,42%

25,61%

MODERADO

-1,34%

0,15%

0,79%

-0,98%

10,37%

17,05%

32,05%

AGRESSIVO

-1,56%

0,96%

1,21%

-0,37%

18,64%

20,95%

38,35%

ACUMULADO

PANORAMA DE INVESTIMENTO

FEV-21

MAR-21

ABR-21

ANO

12 MESES

24 MESES

APOSENTADO

0,74%

0,01%

0,57%

1,50%

4,71%

13,06%

0 A 10

0,83%

0,19%

1,31%

2,28%

11,63%

8,39%

10 A 20

0,95%

0,07%

2,04%

3,08%

16,65%

43,53%

20 OU MAIS

1,03%

0,00%

2,46%

3,50%

19,29%

23,61%
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C

hegou o novo aplicativo
Meu Futuro Mais Leve da
Previbayer! Com ele, os
participantes dos planos BD,
CD Flex, Prevmon CV e Previleve
podem realizar diversas funções com
segurança e muita facilidade.

E S TÁ N O A R
O N OVO A P P
CONHEÇA O NOVO APP
DA PREVIBAYER!

O novo app permite que todos os
participantes tenham os dados dos
planos na palma da mão e acompanhem
de perto seus investimentos, ficando
atento às rentabilidades do mês, bem
como os extratos e contribuições.

É possível, por exemplo:
● Acessar e atualizar os dados
tanto dos participantes
quanto dos dependentes;
● Indicar beneficiários;
● Consultar o saldo, extrato
e contribuições;
● Conferir a rentabilidade
do mês;
E muito mais!

Saiba como:
1.
2.
3.

4.

Para entrar na sua conta, utilize os
mesmos dados de acesso da área
restrita do participante.

10

Baixe agora mesmo o novo app Meu
Futuro Mais Leve!
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5.

Acesse o aplicativo Google Play
(Android) ou App Store (iOs);
Digite o nome “Meu Futuro Mais
Leve!” na área de busca.
Em alguns segundos você será
direcionado por uma lista de
aplicativos e encontrará o ícone
app para baixar
Clique no aplicativo e em seguida
clique em “Instalar”, no android ou
“Obter” no iOS;
Pronto. O aplicativo está instalado
com sucesso no seu celular.

DICAS PARA
CULTIVAR
LONGEVIDADE
FINANCEIRA

V

ocê já ouviu falar em Longevidade
Financeira? Trata-se da capacidade que uma
pessoa dispõe de ter recursos financeiros
suficientes para viver bem todas as fases
da vida, desde a infância até a aposentadoria. Como
define o Instituto de Longevidade MAG, “é o bem-estar
de longo prazo, com alcance de metas e objetivos
financeiros: educação, família, experiências, bens,
dentre outras conquistas”.
E não se trata apenas de ter dinheiro na aposentadoria.
O ideal da Longevidade Financeira é cultivar qualidade
de vida ao longo dos anos, conseguir economizar,
montar sua reserva financeira, para continuar
mantendo o padrão de conforto e satisfação pessoal
no pós-carreira.

PASSOS PARA A
LONGEVIDADE BIOLÓGICA

A

inda há pouca
preparação para
manter a qualidade de vida enquanto envelhecemos.
Citando o Instituto, “ganhamos um enorme bônus em
tempo adicional de vida
sem promover mudanças
que nos adaptem para uma
vida que tende a ser bem
diferente”.
Portanto, é essencial que
possamos cultivar atitudes saudáveis e dessa forma alcançarmos a terceira
com saúde. E isso se trata

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

de um longo caminho que
deve ser praticado desde
a juventude. Listamos aqui
três passos importantes
para viver bem e chegar à
aposentadoria com muita
disposição.

PASSO 1:
LEIA, ESTUDE
E APRENDA
Com a internet, temos
acesso a muita informação
que nos ajudam a cuidar
da nossa saúde. Você pode
assistir
vídeos,
baixar
ebooks e fazer cursos para
aprender a ter uma vida

EXPECTATIVA
DE VIDA
Já não é mais novidade que
estamos cada vez mais
longevos. Uma pesquisa de
2019 realizada pelo IBGE
observou que a expectativa
de vida dos homens subiu
para 73 anos e a das
mulheres chegou a 80 anos.
Nos últimos oitenta anos,
a expectativa de vida do
brasileiro aumentou mais de
31 anos.
Segundo relata o Instituto
de Longevidade MAG, o
prolongamento da nossa
vida
está
diretamente
associado ao enriquecimento
da sociedade, vivido desde
a
Revolução
Industrial.
Quanto mais bens e serviços
tivermos à disposição, maior
será a possibilidade de cuidar
da saúde e estender o tempo
de vida.
Entretanto,
aumenta-se
a quantidade de serviços
relacionados
à
saúde,
aumenta-se
também
o
preço. Por isso, é necessário
economizar e ter um bom
planejamento
financeiro
para dar conta desses custos
durante a vida e também na
terceira idade.

PREVIBAYER
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saudável. Além disso, a leitura nos ajuda
a desenvolver raciocínio crítico em muitas
áreas, inclusive na saúde.

PASSO 2:
BUSQUE AJUDA PROFISSIONAL
Nada substitui um atendimento médico
especializado, nem um acompanhamento
com profissional de saúde. Portanto,
mesmo munido de informações confiáveis,
vale a pena ter um médico para acompanhar
a manutenção da nossa saúde.

PASSO 3:
COLOQUE EM PRÁTICA
De nada adianta ler muito, frequentar
consultórios
médicos
ou
ter
um
acompanhamento psicológico, se não
colocarmos em prática. Portanto, é
importante realmente fazer atividades
saudáveis,
como
exercícios
físicos,
alimentar-se bem e cultivar boas relações
com as pessoas.

Além desses passos fundamentais para
cultivar saúde em qualquer momento da
vida, também é essencial saber gerenciar
bem os seus recursos financeiros. Afinal,
para tudo na vida precisamos de dinheiro.

Com isso, para conquistar a longevidade
financeira, vale a pena considerar no
mínimo três dos cinco pilares listados a
seguir:
● Ganhar mais dinheiro: seja com
investimentos ou com renda extra.
● Gastar com consciência: evitar supérfluos
ou compras exageradas.
● Poupar com objetivo: calcular o valor do
que quer conquistar no futuro.
● Investir bem: saber onde colocar o
dinheiro para trazer bons resultados.
● Proteger seu capital: ter uma boa reserva
financeira para a aposentadoria.

Com esses pontos em mente, podemos ter mais consciência da maneira como cuidamos do
nosso dinheiro. Esse gerenciamento nos garante mais segurança para contar com atendimentos
médicos quando for necessário, além de realizar sonhos, como viajar ou comprar nossa casa
própria. O planejamento financeiro é a chave para cultivar a longevidade da vida e das finanças.
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