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Taxas de juros
históricas e os
impactos para os
Planos de Benefícios
Nos últimos anos, o Brasil vem passando por uma mudança severa no
patamar de juros, resultando em uma
diminuição gradual da taxa Selic, que
saiu de 14,25%, em agosto de 2016,
para 4,5% em dezembro de 2019, taxa
ainda mais baixa da sua mínima histórica registrada em outubro, aumentando a discussão e os desafios sobre
a renovação dos investimentos.

Como conseqüência desta mudança,
a economia de maneira geral se ajusta a patamares mais baixos de taxa de
juros, o que reflete de imediato nas
taxas praticadas nas alocações dos
investimentos no mercado financeiro. Mas fica cada vez menor o espaço
para cortes adicionais, principalmente
quando se considera o cenário inflacionário para os próximos anos.
Para Planos com passivos atuariais,
como os geridos pela Aceprev, os desafios já se faziam presentes na vida

dos dirigentes há algum tempo, desde
que as taxas das NTN-Bs passaram,
praticamente, em todos os vencimentos, a apresentar taxas abaixo do nosso índice de referência. Sendo assim,
o ambiente para a geração de retornos
para os investimentos tem ficado cada
vez mais desafiador.
Não obstante aos desafios gerados pelas baixas taxas de juros pagas pelos
títulos públicos, atrelados à variação
do IPCA, a queda da taxa Selic já citada, também é componente importante na difícil equação de geração de retornos. Mesmo que a Aceprev possua
em sua carteira de investimentos NTN-Bs com taxas superiores à sua exigência atuarial, fazendo que a média
atualmente atenda a exigência atuarial dos seus Planos, os investimentos
com liquidez passaram a ser remunerados por uma taxa de juros consideravelmente menor.
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Ações de
superação
Neste contexto de grandes mudanças e desafios, na última reunião do Conselho Deliberativo da
Aceprev, ocorrida em dezembro
de 2019, com base nos estudos
técnicos dos consultores e na simulação dos valores envolvidos,
foi proposto ao Conselho Deliberativo da Entidade a redução da
taxa de juros dos Planos AMIB e
Aperam BioEnergia, saindo de 5%
a.a. para 4,50% a.a., sendo prontamente aprovado. Esta redução
será observada nos Planos referentes ao encerramento do ano.
Desse modo, o caminho que traçamos ao longo dos últimos meses parece se solidificar e não ter
mais volta. A Aceprev, vai continuar buscando a diversificação nos
investimentos e estratégias com
riscos toleráveis, pois estes investimentos serão fundamentais para
os Planos e para a manutenção
dos benefícios compatíveis com
as expectativas dos participantes.

Reflexo na rentabilidade
As condições das taxas de juros geraram um obstáculo nas
projeções futuras de rentabilidade das carteiras. No entanto, a
Aceprev busca rentabilidades melhores a cada dia e encara as
dificuldades do cenário econômico, visto o nosso limite de aceitar riscos para remunerar melhor a carteira de investimentos.
Considerando isto, foi necessário que avaliássemos se as taxas
de juros adotadas nos Planos de Benefícios estavam adequadas
e, mais ainda, se eram sustentáveis no longo prazo. Sob essa
ótica, a Aceprev, juntamente com seus consultores externos,
estudaram por meses, detalhadamente, os Planos de Benefícios com riscos atuariais, buscando equilibrar uma taxa de juros
convergente com o valor esperado da rentabilidade futura dos

investimentos, e assim obter uma maior proteção para o passivo dos Planos.
No contexto da conjuntura econômica atual, fica improvável no
curto prazo a taxa Selic voltar a patamares superiores a 7%, o
que determina que a taxa de juros reais de curto prazo fique em
cerca de 3,5% ao ano. Isso já é reflexo da elevação da expectativa do rating do Brasil de neutro para positivo, divulgado no
final de 2019, pela agência de rating Standard & Poors. A análise
tomou como base as medidas governamentais que estão sendo
implementadas, no intuito de reduzir o déficit fiscal e, ainda, a
agenda de reformas.
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Educação financeira para planejamento do futuro
A Aceprev realizou, ao longo do mês
de dezembro, uma série de palestras
sobre Educação Financeira e Previdenciária para os Participantes Ativos e Assistidos. A primeira delas, no dia 3, no
auditório Percival Farquhar, foi ministrada pelo economista Aquiles Mosca,
que abordou sobre “A importância da
educação financeira para o planejamento da aposentadoria”. O conteúdo
também foi abordado para os Participantes da Aceprev residentes na capital mineira. A mesma palestra, no dia

4, foi realizada no auditório do edifício
Louis Ensch, em Belo Horizonte.

tro de Energia e Inox/Elétricos (Prédio
do Inox).

Outros momentos especiais foram realizados na Aceprev, em Timóteo. Dessa
vez, com envolvimento de funcionários
da Entidade, que estiveram nas áreas
internas da Usina com o objetivo fortalecer a educação financeira e previdenciária e de esclarecer, entre outras
dúvidas, sobre a alteração de percentual de contribuição. As apresentações
ocorreram nos dias 4, 12 e 19 de dezembro, nos auditórios da Aciaria, Cen-

No dia 11, os Assistidos foram convidados a participar de uma palestra
ministrada por Fábio Maia, funcionário
da Aceprev, analista de investimentos.
O encontro, no auditório Percival Farquhar, teve como objetivo debater o
cenário econômico e facilitar a análise
do participante assistido na tomada de
decisão da alteração do valor do benefício para 2020.

Impactos positivos nos resultados
recimentos necessários para que nosso público possa obter
resultados mais satisfatórios e eficazes”, explicou a diretora
Administrativa e de Seguridade, Mirna Coelho.

A realização das palestras integra um projeto mais amplo da
Aceprev, que visa oferecer aos participantes ativos e assistidos, informações que contribuam para escolhas e tomada
de decisões cada vez mais assertivas. “O trabalho com foco
na educação financeira e previdenciária tem sido um compromisso da Entidade. Nosso propósito é fornecer os escla-

O reflexo deste trabalho educativo pode ser percebido nos resultados da alteração do percentual de contribuição.

Concessão de Empréstimos 2020
Se você vai precisar de um
incentivo para colocar as
suas finanças pessoais em
dia, fique tranquilo e conte
com o segmento de Empréstimos da Aceprev. O produto conta com as menores
taxas do mercado, comparadas às de crédito convencional. Vale ressaltar que a
rentabilidade do segmento
de Empréstimos reflete na
rentabilidade dos Planos de
Previdência.
Confira ao lado o Calendário
de Concessão de Empréstimos de 2020 e programe-se.

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Entrega do contrato
09
24
07
19
09
24
08
23
11
22
08
23

Crédito do valor
15
30
13
27
13
30
15
29
15
28
15
29

Mês
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Entrega do contrato
09
24
10
24
09
23
08
23
09
23
09
22

Crédito do valor
15
30
14
28
15
29
15
29
13
27
15
29

*O contrato de empréstimos deverá ser entregue na Entidade até esta data.
OBS: O calendário poderá ser alterado por motivos extraordinários, sendo a alteração devidamente informada no
site da Entidade

Pagamento dos
benefícios e boletos
de contribuição
Fique atento às datas dos pagamentos de benefícios para os participantes assistidos e de vencimento dos boletos de contribuição para os
autopatrocinados para o ano de 2020, que são,
respectivamente, no último e no primeiro dia útil
de cada mês. Vale ressaltar que os pagamentos de
benefícios são creditados em conta até o fim do
expediente bancário. Confira o calendário ao lado:

Mês de Referência

Pagamento de Benefícios

Vencimento dos boletos

Janeiro

31/01

03/02

Fevereiro

28/02

02/03

Março

31/03

01/04

Abril

30/04

04/05

Maio

29/05

01/06

Junho

30/06

01/07

Julho

31/07

03/08

Agosto

31/08

01/09

Setembro

30/09

01/10

Outubro

30/10

03/11

Novembro

30/11

01/12

Dezembro

30/12

02/01
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Eleição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
Em fevereiro, a Aceprev promove a eleição dos novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o mandato
2020/2022. Os interessados em fazer parte dos Conselhos
já podem se inscrever. O período de candidatura tem início
em 13 de janeiro e se estende até o dia 22. Para saber como
participar, consulte o Regimento e o Regulamento Eleitoral,
disponíveis no site da Aceprev. Os documentos detalham as
regras do processo, bem como as exigências mínimas para as
candidaturas e votação.
Os candidatos que atenderem às exigências e suas inscrições
forem homologadas terão suas candidaturas divulgadas no
site da Aceprev para conhecimento dos eleitores. O processo

de eleição ocorre do dia 03 a 07 de fevereiro. Fique atento
aos e-mails enviados pela Aceprev e às informações postadas no site da Entidade e na Intranet das Patrocinadoras. A
sua participação é de suma importância para Aceprev, seja
como candidato ou eleitor do seu representante.
Para votar é só entrar no site. Lá você encontrará um passo a
passo para gerar sua senha, conhecer os candidatos e escolher a sua opção. Se houver qualquer dificuldade, compareça
aos nossos escritórios ou entre em contato através dos telefones: (31) 3849-7001/7408 (Timóteo) ou (31) 3048-6318 (Belo
Horizonte).

Quais as responsabilidades dos Conselhos?
As principais atribuições do Conselho Deliberativo vão desde a deliberação sobre alterações no Estatuto da Entidade
e Regulamento dos Planos, à aprovação dos cálculos atuariais e do orçamento anual para todos os Planos administrados pela Aceprev.
Ao Conselho Fiscal, ficam atribuídas, dentre outras res-

ponsabilidades, fiscalizar os atos praticados pela Aceprev,
examinar as demonstrações financeiras, os livros e os documentos da Entidade, bem como as contas e os demais
aspectos econômico financeiros. Além disso, o Conselho
Fiscal apresenta ao Conselho Deliberativo parecer sobre os
negócios e operações do exercício tomando-se por base os
exames procedidos.

Mudança para o Santander
O processo de migração da folha de pagamentos de benefícios para o Banco Santander continua em aberto. A Aceprev reforça o pedido para
aqueles que ainda não procuraram o Banco ou os
escritórios da Entidade que o façam o mais breve
possível. O objetivo é o processamento de 100%

da folha de benefícios nas cidades onde o Santander possui agência. Caso não haja interesse em
operar com o banco, basta abrir uma conta salário e efetuar a portabilidade para o banco de sua
preferência. A Aceprev agradece a colaboração de
todos.
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Um ano para entrar na história, um novo rumo econômico?
O ano de 2019 vai ficar marcado na história,
com importantes alterações na conduta
da política econômica e uma agenda bem
definida, tendo como prioridade colocar
a economia brasileira nos trilhos, focando
um ambiente mais competitivo, dinâmico
e principalmente mais robusto, almejando dar condições para crescimentos sustentáveis no longo prazo. Isso alinhado a
condições externas favoráveis e um país se
recuperando lentamente de uma profunda
recessão, possibilitou que se estabelecesse um novo patamar de juros praticados no

país, com uma taxa Selic de 4,50% a.a..
Em meio às mudanças ainda mais a mudança drástica de cenário, importante
lembrar que teve também a reforma da
previdência, que aliás vinha travando a
pauta do poder legislativo há vários anos.
Tal aprovação, proporcionou um grande
alívio ao país que tinha seu crescimento
pressionado em função desta conta ser
muito grande e crescente, resultando em
um aumento constante do endividamento
e uma falta de recursos para investimentos
necessários. Virar a página quanto a isso,

Projeção dos resultados de 2019 e expectativa 2020
Quando avaliamos os resultados projetados da Aceprev em
2019, os mesmos foram bons, com o Plano da BioEnergia
tendo apresentado retorno nominal de 10,34% e a Reserva Níquel do Plano AMIB com retorno de 9,90%, superando
seus benchmarks de 9,71% e 9,82% respectivamente.
A Reserva Cromo apresentou resultado projetado de 9,02%
abaixo do seu benchmark de 9,71%. O resultado abaixo do
almejado se deu principalmente em função da alocação em
fundos de investimento mais líquidos, com retornos atrelados ao CDI, além do retorno do imóvel, que apresentou uma
reavaliação negativa e com vacância na maior parte do ano.
Avaliando o retorno de médio e longo prazos, todas as reservas e planos continuam apresentando retornos consistentes
e dentro do objetivo da Entidade.
A equipe de gestão da Aceprev acredita que a carteira de investimentos está bem posicionada em termos estratégicos
com foco no retorno de longo prazo e tem trabalhado na diminuição da liquidez de seus planos, para continuar entregando bons resultados, tendo como maior desafio a adaptação dos investimentos em um cenário econômico novo, com
patamares de juros mais baixos.

abre espaço para novas discussões e reformas necessárias para vislumbrar uma economia pujante.
Com isso tudo, mais um ano chega ao fim
e, diferente de outras épocas, dessa vez
com vários bons ingredientes, criando uma
onda otimista e com a impressão de que
desta vez as mudanças sejam reais, trazendo a esperança de que questões estruturais serão tratadas, trazendo condições de
um futuro econômico e social melhor para
o país.

Projeção até dezembro de 2019
11,50%
10,50%

9,90%

9,50%

9,82%

8,50%

9,71%

10,34%

9,60%

9,02%

9,71%

9,71%

160%

173%

7,50%
6,50%

165%

151%

Níquel

Cromo

5,99 %

5,50%
4,50%
3,50%
2,50%

BENCH. HÍBRIDO

Plano AMIB Plano BioEnergia
INPC +5%

CDI

24 meses

36 meses

48 meses

Plano AMIB

19,53%

30,30%

47,92%

60 meses
70,58%

% Bench.

102,02%

109,43%

111,72%

105,41%
71,35%

Cromo

19,12%

29,48%

46,92%

% Bench.

99,87%

106,48%

109,37%

106,55

Niquel

19,73%

30,47%

48,47%

70,07%

% Bench.

102,15%

109,35%

110,32%

104,85%

Plano BioEnergia

21,73%

33,63%

51,91%

-

% Bench.

113,48%

121,46%

121,00%

-

OBS: O Plano de Benefícios Acesita foi transferido para o Aceprev em abril/2015.
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Conselho Deliberativo: Nélia Maria de Campos Pozzi (Presidente). Efetivos: Marcos Bruno Assis Oliveira, Richard André Perdigão, Pedro Aurélio Martins de Goes
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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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