Ano 18 - nº 55 - Julho 2018

Aceprev avalia criação de
plano de previdência para família
O futuro dos nossos familiares
é uma preocupação de todos.
Vê-los com saúde, poder ajudálos a concretizar sonhos, a ter
estabilidade financeira e uma
renda extra para viver com
tranquilidade no futuro são alguns
benefícios que gostaríamos de
proporcionar às pessoas com
quem temos vínculo afetivo.
Pensando no bem-estar das
famílias dos participantes,
a Aceprev está estudando a
possibilidade de lançar o Plano
Instituído. Trata-se de um plano
de previdência complementar que
poderá ser acessado pelo público
externo. Isto significa que, quando
estiver aprovado, estará disponível
para a adesão dos familiares dos
participantes.

com o objetivo de conhecer o
interesse pelo produto e o perfil
do público que poderá ter acesso
ao Plano Instituído. É muito
importante a sua participação
nesta pesquisa para conhecermos
as suas expectativas e de seus
familiares. Desta forma, você
auxiliará a Aceprev a elaborar um
plano de previdência adequado às
suas necessidades e da sua família.
Lembre-se: quanto mais
pouparmos no presente, melhor
será a nossa renda no futuro!

Para que o plano seja o mais
adequado possível à expectativa
de todos, a Aceprev está
realizando uma pesquisa entre os
participantes ativos e assistidos

Simulação de Benefícios de
volta ao site da Aceprev
Planejar o futuro para viver uma aposentadoria mais tranquila.
A Aceprev trabalha para que esse princípio se torne realidade.
É por isso que o serviço de “Simulação de Benefícios” foi
reformulado e já está novamente disponível no site da Entidade.
Com uma interface mais moderna, ágil e fácil de usar, o serviço
pode ser utilizado na área de “Acesso Pessoal”. Nesse espaço
voltado para os participantes da Aceprev, é possível simular os
benefícios de aposentadoria. Desta forma, o participante pode
avaliar e planejar, inclusive, a possibilidade de efetuar aportes
maiores, caso deseje aumentar a renda no futuro.
Com apenas alguns passos, inserindo informações como
qual forma de recebimento de benefício deseja, o simulador
projetará os totais e expectativa de remuneração mensal do
participante.
Acesse o site da Aceprev (www.aceprev.com.br), faça o login
no “Acesso Pessoal” e escolha a opção “Simular benefícios”.

Quais as vantagens
do Plano Instituído?
• Confiança na administração dos
recursos pela Aceprev;
• Taxas mais competitivas, visto
que a Aceprev não possui fins
lucrativos;
• Previsão de rentabilidade maior
que outros Planos abertos;
• O valor das contribuições fica a
critério dos participantes, podendo
ser variável;
• O tempo mínimo de contribuição
será de 5 anos;
• Possibilidade de resgate parcial ou
total após a carência do tempo de
contribuição;
• Os Planos são independentes
entre si, não gerando riscos para os
Planos atuais;
• Os recursos dos Planos são
segregados na Entidade;
• Benefício de Risco (facultativo)
através de uma seguradora;
• No caso de perda do participante,
os recursos poderão ser resgatados
pelos dependentes inscritos;
• Benefício fiscal (IR) nas
contribuições até 12% do
rendimento bruto.

Tradição e confiança no Comitê de Ética da Aceprev
A transparência nas atividades da Aceprev é primordial para a Entidade. Para atender às melhores práticas de
governança corporativa do segmento de previdência privada, a Entidade conta com o Comitê de Ética, formado por
participantes indicados pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os membros do Comitê são responsáveis por receber,
analisar e dar andamento adequado à quaisquer dúvidas e denúncias recebidas. Para este processo eles agora contam
com um Canal de Denúncias, recentemente lançado pela Aceprev, que pode ser acessado pelo site da Entidade (www.
aceprev.com.br). Conheça os membros do Comitê de Ética que exercem o mandato 2017/2019 na Entidade.
» ARYSIO NOGUEIRA DE JESUS
“Como membro do Comitê, espero que não haja conflitos ou qualquer tipo de
dúvidas para apurar. A Aceprev é uma Entidade muito séria, até hoje não recebemos
denúncias. Ao lado dos colegas do Comitê, desenvolvo um trabalho como vigilante, à
disposição para acolher as denúncias e analisá-las, caso seja necessário”.

» JOSÉ NICÁCIO DA SILVA
“A Aceprev tem feito um trabalho muito sério e competente, evitando o máximo possível
de falhas que possam trazer prejuízos aos participantes. Mas, em caso de divergências
que trouxerem insatisfação ao participante, a nossa equipe do Comitê de Ética estará
sempre pronta para esclarecer os fatos”.

» JOSÉ TORRES DE CASTRO
“Espero poder continuar zelando pela imagem da Aceprev, sempre em busca do
seu fortalecimento. Em conjunto com os demais colegas, vou continuar a atuar em
consonância com o Código de Ética e regimento interno, para analisar e julgar as
questões dirigidas ao Comitê”.

» JÂNIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
“Espero continuar a atuar com transparência, determinação, isenção e na verificação
dos comportamentos éticos de toda a estrutura e nas atividades realizadas na
Aceprev. Acredito que o Canal de Denúncias via site, recentemente disponibilizado
pela Entidade, é uma boa forma do Comitê receber as questões levantadas. Vamos
apurar e dar um parecer em todas elas com agilidade”.

» MARCELO GOMES FERREIRA
“Estou no Comitê de Ética desde a sua criação, em 2005. Quero continuar prestando
um serviço, garantindo a transparência e credibilidade da Entidade, apurando
quaisquer dúvidas e questões relacionadas às práticas administrativas da Aceprev”.

Mudanças no Conselho Deliberativo
O Conselho Deliberativo da Aceprev conta com novos membros.
Como novo conselheiro efetivo para substituir Angélica Fabiana B. P.
de Figueiredo, a qual agradecemos sua profícua atuação, entra Breno
do Amaral Melo que era o Suplente. Como novo conselheiro suplente,
o conselho agora conta com Evandro Geraldo Marques. Desejamos
boas-vindas a este órgão de vital importância para a Entidade.

Breno Melo

Evandro Marques
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Resultados da Aceprev e cenário
econômico são temas de reunião anual

O economista Newton Rosa durante
palestra em Timóteo

O presidente da Aceprev Denner Freitas
apresentou as realizações de 2017

As iniciativas e as principais realizações da Aceprev
foram abordadas pela Diretoria da Entidade nas
reuniões de resultados, realizadas em maio, nos
escritórios da Aperam em Belo Horizonte e em
Timóteo, com transmissão via Hangout para os
escritórios da Aperam BioEnergia em Itamarandiba e
Capelinha.
A apresentação compreendeu os resultados da
Aceprev no exercício do ano de 2017 e do 1º trimestre
deste ano. Estas informações também estão
disponíveis no Relatório de Resultados 2017 no site da
Entidade. Como principais realizações, foram citadas a
implantação do segmento de Empréstimo Consignado,
a reestruturação da infraestrutura de TI, a parceria
comercial firmada com o Banco Santander, o Projeto
GEDIC (digitalização de documentos), a implantação do
Canal de Denúncia, as mudanças no site da Aceprev e
as novas instalações do escritório de Timóteo.
Os resultados individuais dos planos AMIB e
PBA em 2017, bem como a evolução patrimonial,
superávit e a evolução das taxas administrativas,
foram esclarecidas. Os registros de atendimentos
na Aceprev, adesões aos planos, alterações de
percentual, aportes voluntários, alterações de valor
do benefício da aposentadoria, bem como os valores
de portabilidade de entrada de recursos e total de
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A diretora Mirna Leite detalhou as ações
da Aceprev do último ano

contribuições e benefícios pagos também foram
apresentados.
A Diretoria financeira detalhou os dados sobre
investimentos no exterior, alocação de investimentos
estruturados, adequação de liquidez em função da
taxa de juros, alocação em novos ativos de crédito e a
implantação dos empréstimos com início em janeiro.
Foi apresentada a rentabilidade alcançada no ano de
2017, período em que todos os Planos superaram seus
benchmarks. Histórico de rentabilidade dos últimos 36
meses, a posição de investimentos, os empréstimos
concedidos e a rentabilidade do primeiro trimestre
2018 também integraram a apresentação.
» Economia brasileira e mundial
Os encontros para apresentação dos resultados para os
participantes da Aceprev contaram com a palestra do
economista Newton Rosa, da SulAmérica Investimentos.
O palestrante, que atua há 30 anos nas áreas de
Gestão de Fundos, Alocação de Ativos e Tesouraria,
abriu a palestra falando sobre a economia mundial
e as tendências da economia brasileira diante do
cenário atual e do ano eleitoral. Newton Paiva também
abordou a previsão de crescimento dos investimentos
no atual cenário econômico, a política monetária e as
projeções para os próximos anos.

Balanço dos investimentos do 1º semestre e projeções para o 2º
O 1° semestre do ano de 2018 terminou com uma
sensação de volta da inflação, visto que quase metade
da inflação do semestre foi impactada pelo IPCA de
junho, que alcançou 1,26% devido às consequências da
greve dos caminhoneiros que afetou todos os setores
da economia.
O 2° semestre por sua vez, reserva grandes
expectativas, devido à proximidade das eleições, que
está gerando insegurança para os agentes financeiros,
em função não apenas de quem será eleito presidente,
mas principalmente por não existir clareza quanto aos
assuntos econômicos.
A expectativa é de um 2° semestre muito volátil, com o
mercado reagindo conforme as perspectivas que forem
sendo criadas em função do plano econômico dos
candidatos que se encontrarem com chance no pleito.
Somado ao cenário interno incerto, alguns pontos
críticos na economia mundial que trazem impactos
relevantes e muito desafiadores, são eles: a retirada
de estímulos econômicos por parte dos países
desenvolvidos, diminuindo assim a liquidez dos
mercados; “a guerra” de tarifas e as restrições
imigratórias do Governo Americano. Estes pontos
impactam muito nas curvas de juros, câmbio e bolsas
em todos os países, principalmente nos emergentes.
Dado este cenário econômico, a expectativa da Aceprev
é de um semestre bem difícil, onde deve-se manter
as principais alocações, sem movimentos maiores,
buscando uma preservação de capital, porém avaliando
possibilidades de alternativas de investimento com
taxas atraentes, superiores às atuais.
» Resultado do 1° semestre
No 1° semestre, os planos e reservas até maio, vinham
apresentando rentabilidades superiores aos seus
benchmarks, porém com a escalada da inflação em
junho, as rentabilidades fecharam o semestre abaixo
dos objetivos, fazendo com que somente o PBA tenha
superado seu benchmark. Isso ocorreu principalmente
devido a uma defasagem existente na precificação
dos ativos indexados à inflação, uma vez que parte da
inflação do mês corrente é repassada aos ativos ao
longo do mês seguinte.
As projeções de inflação para o ano, embora tenham
aumentado, continuam baixas, o que deve resultar na

recuperação do efeito ocorrido em junho, e ainda em
uma continuidade da boa rentabilidade das carteiras e
consequentemente com a superação das metas no ano
de 2018.
Performance 1º Semestre 2018
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» Empréstimos
O segmento de empréstimos fechou o 1° semestre com
406 contratos aprovados, do total de 744 solicitações
feitas. O valor nominal total de empréstimos realizados
foi de R$ 3,9 milhões. Ao todo foram nove concessões
no semestre, conforme detalhes abaixo:
Nº Contratos

Valor Bruto

Total de solicitações

744

6.585.442,16

Não entregues

182

1.314.482,46

Analisados

562

5.270.959,70

Indeferidos

156

1.342.310,70

Aprovados

406

3.928.649,00

O saldo da carteira de empréstimos em junho fechou
em R$ 3,54 milhões entre os Planos AMIB (Reserva
Níquel) e o PBA, representando 0,29% da carteira de
investimentos da Entidade. Importante ressaltar que
recentemente a Aceprev fez uma revisão nas regras dos
empréstimos quanto à pesquisa nos órgãos de cadastro
de proteção ao crédito, criando uma Política de Crédito,
no intuito de avaliar caso a caso, cada solicitação de
empréstimo.
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Conselho Deliberativo: Nélia Maria de Campos Pozzi (Presidente). Efetivos: Marcos Bruno Assis Oliveira, Richard André Perdigão, José Anísio
Dias Cabral. Representante dos participantes assistidos: Marco Antônio Nunes de Carvalho. Representante dos participantes ativos: Breno
do Amaral Melo. Conselho Fiscal: Frederico Barbosa de Rezende (Presidente), Efetivo: Jane de Lourdes Ferraz Barrilão Glerian. Representante
dos participantes assistidos: Magda Maria Fernandes de Menezes. Diretoria Executiva: Denner Freitas (Presidente), Gualter Guilherme Oliveira
Moreira (Diretor Financeiro), Mirna Leite Coelho Martins de Oliveira (Diretora Administrativa e de Seguridade).
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