A Aceprev completa, neste mês de abril, 25 anos de existência.
Sempre com uma trajetória de dedicação em prol de seus
participantes. Sua consolidação se deve ao trabalho e
esforço conjunto das patrocinadoras, conselhos, diretoria,
colaboradores e um diálogo aberto com os nossos participantes
e assistidos, que nos honram a confiança depositada durante
esses anos de parceria.
Com um patrimônio próximo de R$ 1,3 bilhão e cerca de 6.000
participantes, sendo 1.950 já assistidos, a entidade vem gerindo
os investimentos de forma que contribuam para o desempenho
da rentabilidade dos nossos planos e que eles sejam sempre
seguros e de longo prazo. Todo o trabalho é feito de forma
consistente, sempre pautado pela ética e transparência, zelando
pela segurança e pelos princípios de boa governança.
E para atestar essa confiabilidade e comemorar esses 25 anos,
estamos lançando um selo para reafirmar esse compromisso com
os participantes dos planos. O selo aparecerá nas assinaturas
de peças e documentos, mostrando nossa transparência e
comprometimento com todos.

Novo Diretor Financeiro
A Aceprev também dá boas vindas ao nosso
novo Diretor Financeiro, Thiago Resende.
Com 13 anos de atuação na área, sendo
nove deles na Aceprev e com passagem pela
ArcelorMittal, Thiago possui larga experiência
no mercado financeiro e em EFPC’s.
“É com muito entusiasmo e com um sentimento
de realização que estou assumindo a Diretoria Financeira. A
equipe da Aceprev, os diretores atuais e anteriores e também os
conselheiros, foram fundamentais para que eu chegasse aqui.
Meus planos são os maiores e melhores possíveis, procurando
dar continuidade ao excelente trabalho que tem sido feito ao
longo dos 25 anos da entidade, tendo como foco a preservação
de capital e uma gestão muito consciente dos objetivos da
empresa a longo prazo.“
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“

Com a palavra o
presidente

Estamos passando por um período
extremamente desafiador e sem
precedentes na história recente, vivendo
um clima de preocupações e insegurança
com a pandemia que afetou fortemente
o mundo. Ela está trazendo dificuldades
em nossa vida cotidiana e nos negócios de forma geral, mas
acreditamos que aqueles que souberem se adaptar poderão
sair mais fortalecidos. É neste momento delicado que adotamos
medidas internas de proteção aos nossos colaboradores e
participantes, passando nosso trabalho para regime de home
office desde 19 de março, graças à Diretoria da entidade ter
buscado melhorias na sua infraestrutura de TI. Desta forma,
destacamos que os pagamentos dos benefícios estão sendo
feitos normalmente e a prestação de todos os serviços mantidas.
Mas, mesmo diante de todas as intempéries, não podíamos
passar em branco e celebrar o Jubileu de Prata da Entidade!
Parabéns a todos que fazem ou fizeram parte desta história.

Novo Presidente do Conselho

“

Em celebração
aos seus 25 anos,
a Aceprev lança o
selo comemorativo

O último dia 31 de março marcou o
encerramento da gestão do Sr. Gualter
Moreira à frente da diretoria financeira. No
decorrer de quase uma década na Aceprev,
sua atuação foi fundamental para a entidade
consolidar seu desempenho financeiro,
ocupando lugar de destaque entre as maiores entidades de
previdência privada do Brasil. A Aceprev agradece nosso exdiretor pelos anos de dedicação.
“Após vários anos no sistema de previdência fechado,
fui convidado a fazer parte do time da Aceprev. No início,
o que foi apenas um convite, evoluiu para que eu pudesse
contribuir por quase uma década na entidade. Foram tempos
de muitos desafios, mas de enorme crescimento e realizações,
pois a Diretoria Executiva se empenhou em várias alterações,
adaptações e mudanças que culminaram em preservar a solidez
dos planos e manter o foco permanente no compromisso com os
participantes, razão do esforço não só da diretoria, mas de todos
colaboradores e membros dos conselhos. Dessa forma, gostaria
de agradecer os esforços despendidos por todos, que atuaram
de forma exemplar para chegarmos até aqui, com a Aceprev
cada dia mais sólida. Deixo agora a diretoria, mas manterei o
vínculo com a entidade no Conselho Deliberativo, onde tentarei
desempenhar com o maior zelo a incumbência que me foi
confiada, buscando repassar a experiência adquirida por longos
anos em prol da nossa entidade, mantendo a transparência que
nos é peculiar.“

Embora a Reserva Níquel, impactada por seus investimentos
em Renda Variável, Fundos Multimercados e Fundos no Exterior,
que totalizam 8% da Reserva, apresentou rentabilidade
positiva de 1,99%, contra um benchmark Híbrido de 1,40%.
Importante frisar que todos os Planos da Aceprev superaram
seus benchmarks no 1° trimestre. Isso pode ser atribuído a
uma carteira de investimentos bem estruturada e com foco
principalmente no longo prazo, o que de certa forma, ameniza
os impactos que os investimentos mais curtos têm apresentado.

Economia
+ Rentabilidade 2020
Resultados do 1° trimestre reforçam a solidez da carteira
de Investimentos de longo prazo
No final do primeiro trimestre de 2020, o mercado financeiro
e toda a sociedade foram impactados pela pandemia do
coronavírus (Codiv-19) e, o que caminhava para ser um trimestre
com bons resultados econômicos, virou de pernas para o ar, com
governos precisando de tomar medidas drásticas para conter o
vírus em seus países.

Avaliando a Reserva Cromo e o Plano da Aperam BioEnergia,
nota-se que praticamente não sofreram com o momento
delicado que o mundo está passando, isso basicamente em
função de terem necessidades diferentes com Políticas de
Investimento ainda mais conservadoras, em linha com seus
compromissos futuros. Apesar do cenário, os resultados
ficaram em 2,37% na Reserva Cromo e 2,19% no Plano Aperam
BioEnergia, contra um benchmark de 1,65%.

O avanço da contaminação ao redor do globo provocou um
sentimento generalizado de aversão ao risco, fazendo as bolsas,
quase que de imediato, precificar um caos, apresentando
quedas superiores às observadas na crise do subprime em 2008.
No Brasil, em seu pior dia, 23 de março, o Ibovespa fechou em
60.569. O pregão do dia 4 de março foi fechado no patamar
de 107.224, uma desvalorização de 77%. As curvas de juros,
assim como o dólar, apresentaram forte volatilidade, exigindo
que o Banco Central começasse a agir diariamente para tentar
acalmar o mercado.

Vale destacar ainda que a Aceprev acredita que a carteira de
investimentos está bem estruturada para o longo prazo, e que
conseguirá entregar os bons resultados como tem apresentado
ao longo dos seus 25 anos, embora os próximos meses possam
ainda trazer mais volatilidade ao mercado financeiro. Assim
reforçamos que não há intenção de realizar nenhuma alteração
relevante nos portfólios dos Planos, mas estando atento a
eventuais ajustes que forem necessários, podendo inclusive
diminuir a liquidez em oportunidades de investimentos que
possam surgir.

Apesar dos mercados demonstrarem nos últimos dias do mês
estarem se ajustando ao pânico inicial, o que se vê são os
Bancos Centrais das principais economias mundiais agindo em
conjunto através de pacotes anti-pandemia, injetando liquidez
nos mercados, enquanto seus governantes, buscam medidas
de isolamento social, para frear a expansão do vírus. Algumas
medidas tem se mostrado eficiente, porém não se sabe ao certo
os impactos que elas terão na economia, o que trás uma grande
apreensão para os investidores não só do Brasil, como ao redor
do mundo.

O que é o Coronavírus?

Os coronavírus são uma família de vírus que causam infecções
respiratórias. O novo agente do coronavírus - COVID-19 - foi descoberto
após casos registrados na China.

Como é transmitido?

A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, pelo ar ou por contato
pessoal com secreções contaminadas, como: gotículas de saliva, espirro,
tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão,
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com
a boca, nariz ou olhos.

Por não conseguir ainda mensurar os impactos que serão gerados
nas economias mundiais, os Bancos Centrais e os agentes
financeiros têm alterado quase que diariamente suas projeções
de crescimento. No Brasil, onde a projeção do PIB apontava
para um crescimento da economia de aproximadamente 2,35%,
agora já aponta queda de 0,40%. Outro indicador que tem
sido revisto para baixo é a inflação, tanto no Brasil quanto no
mundo, deixando a impressão de desaceleração da atividade
econômica.

Quais são os sintomas?

Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios,
semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato
respiratório inferior, como as pneumonias.
Os principais são: Febre, tosse, dificuldade para respirar.

Período de incubação

Período de incubação é o tempo que leva para os primeiros sintomas
aparecerem desde a infecção por coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias.

Diante do momento atual, a Aceprev adotou uma postura de
muita cautela, monitorando os impactos em seus investimentos.
O gráfico abaixo apresenta os resultados no 1° trimestre de
primeiro 2020.

COMO SE PREVINIR do Coronavírus?
Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo
menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar um
desinfetante para as mãos à base de álcool.

Projeção até Março/2020
2,37%

2,50%
2,00%

1,99%

2,19%

2,13%

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca.
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com
frequência.

1,50%
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234%

211%

217%

1,40%

196%
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Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com o braço ou um
lenço de papel e jogar no lixo.
Evitar contato próximo com pessoas doentes.
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Plano BioEnergia

Ficar em casa quando estiver doente.

CDI
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Agradecimento
aos conselheiros

Gostaríamos de parabenizar os membros da gestão anterior pelo excelente trabalho frente aos nossos
conselhos. Aos novos conselheiros, nossas boas vindas e agradecimentos pela disposição em integrar e
apoiar a Aceprev.

Composição dos orgãos estatutários e Comitês da Aceprev

CONSELHO DELIBERATIVO
Gualter Guilherme Oliveira Moreira - Presidente
Breno do Amaral Melo - Representante dos Participantes Ativos
Marco Antônio Nunes de Carvalho – Representante Participantes Assistidos
Marcos Bruno Assis de Oliveira – Representante Indicado da Patrocinadora
Pedro Aurélio Martins de Goes Monteiro – Representante Indicado da Patrocinadora
Richard André Perdigão – Representante Indicado da Patrocinadora
Magda Maria Fernandes de Menezes - Suplente Participantes Assistidos
Tony Terra Beraldo - Suplente dos Participantes Ativos

CONSELHO FISCAL
Frederico Barbosa de Rezende - Presidente
Alysson Fernando Castro Lage - Representante Indicado da Patrocinadora
Wagner Rodrigo Santos Pinheiro – Representante Ativos

DIRETORIA EXECUTIVA
Denner Glaudson de Freitas - Diretor Presidente
Mirna Leite Coelho Martins de Oliveira - Diretora Administrativa e de Seguridade
Thiago de Resende Andrade – Diretor Financeiro

COMITÊ DE
INVESTIMENTOS

COMITÊ DE ÉTICA
Arysio Nogueira de Jesus

Denner Glaudson de Freitas

Jânio Carlos Gomes de Oliveira

Fábio Pereira Maia

José Torres de Castro

João Batista Botelho

Marcelo Gomes Ferreira

Thiago de Resende Andrade

Michele Cristina Marques Rosa

!
NOTA
Reuniões de Resultados

COMITÊ ELEITORAL
Denner Glaudson de Freitas - Presidente
Denis Reis Bergamini
Hercules Drumond Araujo
José das Graças de Oliveira
Venilson Araujo Vitorino

CLIQUE AQUI PARA VER OS CURRÍCULOS

Como já é habitual, a Diretoria da Aceprev realiza anualmente as reuniões de resultado nos meses
de abril ou maio nas principais localidades da Aperam South América e da Aperam BioEnergia. Esse
momento é importante para que a diretoria faça a “prestação de contas” com os participantes e
também tem a oportunidade de estar mais próxima de todos para esclarecimentos e orientações.

Este ano, devido às recomendações de prevenção individuais e coletivas para contenção do coronavírus, vamos aguardar uma nova
oportunidade para o agendamento das reuniões. As novas datas serão informadas em breve.
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Obs.: As matérias publicadas neste jornal são exclusivamente de caráter informativo, não gerando qualquer espécie
de direito ou obrigação por parte da Aceprev.
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