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Impacto do
coronavírus nos
Planos da Aceprev
Fala do Diretor
Financeiro

Desde março, temos vivido uma situação nova, sem precedentes,
com a rotina de milhares de pessoas sendo afetadas. Todos, sem
exceção, estão sendo obrigados a mudar hábitos e costumes. O
mundo inteiro, cada país com um ritmo e forma diferente, teve
que adotar medidas preventivas de combate ao COVID-19, um
vírus novo, desconhecido, deixando os governos sem saber a
melhor forma de combate.
O resultado tem sido de ações ao redor do mundo com o
fechamento do comércio e apenas os serviços essenciais
funcionando, o que impacta diretamente na economia. No
Brasil, não é diferente, com dificuldades de adoção de ações
coordenadas por parte dos governos federal, estadual e
municipal, trazendo um ambiente mais instável.
Nos últimos meses, os mercados financeiros apresentaram
uma volatilidade muito alta. As bolsas mundiais, após caírem
fortemente em março, apresentaram boa recuperação em
abril, maio e junho, com algumas já voltando a patamares
pré-pandemia. Embora os mercados estejam recuperando,
o momento exige muita cautela, uma vez que ainda é muito
imprevisível como vai ser a recuperação econômica. Apesar
dos impactos de uma crise serem severos, também surgem
oportunidades, às quais a Aceprev tem analisado e aproveitado
com novas alocações em bons ativos com preços bem atrativos.
Apesar das alocações em Renda Variável e em Fundos
Multimercados terem sofrido com as quedas da bolsa e com
a abertura das curvas de juros locais e internacionais, além
de uma forte deflação nos meses de abril e maio no Brasil
em decorrência da desaceleração econômica, o resultado da
Aceprev foi positivo. Todos os Planos e Reservas da Aceprev,
como detalhado na matéria de economia, superaram todas as
metas no 1° semestre deste ano. Isso foi possível principalmente
por ter uma Carteira de Investimentos sólida e estruturada com
foco nos compromissos de longo prazo.
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Estratégias tomadas
para driblar os desafios
ocasionados com o
Home Office
Em função da Pandemia do Coronavírus, desde o dia 19 de
março, a equipe da Aceprev está trabalhando no regime de Home
Office. Isso fez com que as unidades em Timóteo e BH fossem
esvaziadas e foi possível viabilizar a continuidade das operações
de toda equipe trabalhando remotamente. A prioridade da
Aceprev neste momento, além de garantir a continuidade das
atividades operacionais com eficiência e segurança, é manter a
agenda dos órgãos estatutários e do Comitê de Investimentos,
garantindo a transparência e a proximidade com seus
participantes por meio de uma comunicação clara e oportuna.
Nesse sentido, estamos intensificando nossa comunicação por
meio das redes sociais, email e pelo site, utilizando todos os
nossos canais de comunicação para alcançar o maior número
de participantes. Foi criado um email de atendimento para
esclarecimentos, o que irá facilitar e agilizar nossa comunicação.
Além da proposta de realização da apresentação de Resultados
de 2019 por meio de transmissão online aos Participantes.
A Diretoria Executiva tem se reunido periodicamente para
analisar e discutir todos os pontos pertinentes a este momento,
como a gestão dos recursos com a equipe de investimentos visà-vis, os impactos econômicos, a pontualidade no pagamento
dos Benefícios e sempre a busca pelas melhores práticas para
minimizar o impacto na vida financeira dos nossos participantes,
como foi feito com a suspensão das parcelas de empréstimo.
Nosso objetivo é amenizar os transtornos causados por
essa pandemia, já que estamos em um momento de tanta
instabilidade e dúvidas. A Diretoria Executiva e a equipe da
Aceprev estão em constante alinhamento e traçando novas
ações para obter mais assertividade. A Aceprev mantém o
mesmo compromisso e seriedade em suas atividades e aguarda
ansiosamente para um retorno breve e definitivo.
Foi criado o email: atendimento@aceprev.aperam.com
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Família Aceprev agora conta
com a mascote Cecília
Buscando sempre trazer novidades e cada vez mais informação
de qualidade e com precisão para os nossos Participantes, a
Aceprev ganha uma nova integrante na equipe. É a Cecília, nossa
nova mascote. A partir de agora, você vai ter a companhia dela
nas nossas redes sociais, nos noticiários online, blogs e revistas.
Cecília tem 25 anos, é engenheira de produção e divide seu
tempo entre trabalho, estudos e o acompanhamento das
questões importantes da economia que podem impactar na
vida dos nossos Participantes da Aceprev. E claro, ela também

arruma tempo para lazer e atividades físicas. Sempre com a
meta de seguir o exemplo dos pais, que fizeram um Plano de
previdência que vai garantir o padrão e a melhor qualidade de
vida na aposentadoria.
Cecília está sempre antenada no mercado financeiro e
pensando no futuro e bem estar dos nossos participantes
com a previdência privada. Nossa mascote vai sempre trazer
informações sobre investimentos, benefícios e sobre como
aproveitar as oportunidades e deixar você sempre por dentro
das melhores alternativas.
Então fique atento. Se vir a Cecília dando alguma dica, aproveite!!
Ela sempre pensará em como garantir uma vida financeira mais
tranquila e de qualidade pra você após a aposentadoria.

Distribuição de superávit
do Plano de Benefícios
Aperam BioEnergia
A Aceprev tem o prazer de compartilhar com seus
Participantes mais uma excelente notícia sempre focando
na gestão eficiente e na transparência administrativa e
saúde financeira dos Planos de Benefícios administrados
pela Entidade. Após realização de Avaliação Atuarial
de encerramento do exercício de 2019, foi registrado o
terceiro exercício consecutivo de superávit do Plano de
Benefícios Aperam BioEnergia. Isso significa que a Aceprev
fará a distribuição do superávit do Plano. O montante, em
torno de R$ 325 mil, será distribuído conforme critérios
específicos e de acordo com a legislação atual. Terão direito
ao repasse cerca de 300 Participantes Assistidos, que
recebem benefícios de incapacidade e pensão por morte,
na forma de benefícios vitalícios. A Diretora Administrativa
e de Seguridade da Aceprev, Mirna Oliveira, explicou que
será enviada correspondência aos participantes envolvidos
para o alinhamento do processo. “No documento, além
de explicarmos o assunto, também será informado o valor
individual de direito a ser recebido”, destacou Mirna.
O pagamento será efetuado em uma única parcela e será
processado junto à folha de pagamento deste mês, no dia
31 de julho de 2020.

Suspensão das parcelas
do empréstimo
Buscando flexibilizar as cobranças de empréstimos para os
Participantes em função da Pandemia, a Aceprev ofereceu
a possibilidade de postergação temporária das parcelas do
empréstimo. Foram duas janelas de suspensão realizadas
em abril e maio. Na primeira janela, 99 participantes
solicitaram a suspensão das parcelas. Na segunda janela,
foram 70 Participantes, totalizando 169 contratos que
terão a retomada normal das cobranças a partir do mês
de agosto. É importante frisar que a suspensão não traz
nenhum impacto negativo na rentabilidade da entidade.
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Aceprev realiza alteração
de contribuições voluntárias
Chegar à aposentadoria com uma boa reserva financeira
está entre os objetivos da maior parte dos Participantes que
procuram a Aceprev nos períodos dedicados às alterações
de percentual das contribuições. Prova disso, é que 144
participantes aproveitaram a oportunidade, que aconteceu
no mês de junho deste ano, para alterar o percentual da sua
contribuição, sendo que mais de 80% dessas alterações foram
para aumentar a contribuição.
Isso demonstra a credibilidade do trabalho da Aceprev, que
traz confiança e bons resultados financeiros para os seus
participantes. A entidade sempre incentiva que o planejamento
da aposentadoria seja feito antecipadamente e orienta que
o aumento do percentual seja feito de forma escalonada. É
recomendável que o valor destinado mensalmente para a
contribuição do Plano de Previdência seja condizente com a
realidade orçamentária da família e assim não prejudique o
planejamento financeiro.

Aceprev celebra
25 anos juntos
com a Aperam

Regulamento do
Plano Aceprev
obtém aprovação
A proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios
Aceprev, antes conhecido como Plano de Benefícios AMIB, foi
aprovado junto aos Participantes, Patrocinadores, Conselho
Deliberativo e também pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc), autarquia federal que
fiscaliza e supervisiona as atividades das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.
As novas regras, conforme já foi amplamente divulgado,
entraram em vigor no dia 1º de maio. O novo Regulamento do
Plano Aceprev encontra-se disponível para consulta no site da
Aceprev (www.aceprev.com.br), na guia Plano de Benefícios >
Plano Aceprev.
A revisão do Regulamento foi feita para modernizar as regras
do Plano. Entre as alterações realizadas, o participante pode,
além de modificar os valores do Benefício, alterar a forma de
pagamento dentre as previstas no Regulamento, anualmente,
sempre no mês do seu aniversário de nascimento, com aplicação
a partir do mês subsequente.
O novo Regulamento também permite a contribuição voluntária
de Participantes Vinculados e Assistidos, lembrando que essas
contribuições poderão ser deduzidas no imposto de renda até
o limite de 12% da renda bruta anual, condicionada à existência
de Rendimentos Tributáveis.

Buscando valorizar a Aceprev, sem deixar a origem
do Grupo Aperam e trazendo mais reconhecimento
e credibilidade, estamos lançando neste momento
especial nosso domínio de e-mail corporativo:
@aceprev.aperam.com
O endereço de e-mail da Aceprev passa a trazer a
nossa marca fortalecendo ainda mais o nome da nossa
entidade.
Acompanhe a nossa campanha nos canais de
comunicação da Aceprev e da Aperam.
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Ambiente econômico
1º semestre
+ Rentabilidade 2020
Um trimestre sem precedentes e de muitas incertezas
O segundo trimestre de 2020 foi de muitas incertezas em função
da pandemia da COVID-19, já que ela continua a impactar os
mercados. A discussão quanto ao retorno das atividades nas
principais economias mundiais e quanto a possibilidade de
uma 2° onda de transmissão tomaram conta dos noticiários,
em paralelo a anúncios de desenvolvimento de vacinas e a
imprevisibilidade de data para testes e conclusões.

A equipe de Gestão de Investimentos da Aceprev acredita
que aos poucos o mercado vai estabilizar, à medida que as
perspectivas econômicas melhorarem, o que será positivo para
que a consistência no retorno dos Planos sejam mantidos. A
expectativa é que as metas continuem sendo superadas ao
longo do 2° semestre. Além disso, a Aceprev manterá a cautela
usual, sem mudança estrutural, acreditando em uma carteira de
investimentos estruturada a longo prazo. No entanto, continuará
atenta às novas oportunidades que possam aparecer em função
da situação atual.

Após as quedas no mercado acionário mundial no mês de
março, houve uma importante melhora dos ânimos após
diversos estímulos oferecidos pelos governos e a diminuição
nos números do COVID-19 em parte dos países desenvolvidos.
A situação no Brasil é mais complexa, já que existe a dificuldade
de coordenação dos governos estaduais nas medidas de
combate e de isolamento. São Paulo e Rio de Janeiro, as duas
cidades com maiores números de casos no país, iniciaram o
processo de reabertura, mas ainda em um ambiente instável no
avanço da doença. Outras cidades começaram a dar início a um
Plano de retorno, mas tiveram que voltar atrás, em função do
aumento de casos, caso da nossa capital Belo Horizonte.

Confira dicas para que
os pais cuidem da saúde
mental de suas crianças
no período de isolamento:

A grande dúvida é quanto à recuperação da atividade
econômica no Brasil. Como reflexo de um desaquecimento
forte, o IPCA dos meses de abril e maio foram de -0,31% e -0,38%
respectivamente. Os impactos nas rendas familiares continuam
enquanto a volta das atividades não acontece. A taxa crescente
de desemprego não nos possibilita mensurar a profundidade
na microeconomia. As expectativas para o PIB e inflação no
fim de 2020 já demonstram tais impactos, com o Banco Central
prevendo uma retração próxima de 6,1% e uma inflação em
torno de 1,7%.

(Fonte: Site Médicos sem Fronteiras)
1. Deixe e ajude a criança se
expressar seus pensamentos,
inseguranças, medos e ansiedades
de forma lúdica e positiva.

Com esse cenário, conforme informado na matéria de capa do
nosso jornal, a Aceprev manteve a cautela e conseguiu que suas
rentabilidades do 1° semestre, mesmo com a turbulência do
mercado, ficassem acima dos benchmarks.

2. Escute as preocupações dela e
dedique seu tempo para confortá-las,
oferecendo carinho e segurança.

Extrapolando os resultados apresentados pelos Planos e

3. Invente sempre atividades e brincadeiras
para que possam fazer juntos.

Rentabilidade até Junho/2020
3,50%

3,27%

3,34%

3,18%

3,13%

3,00%
2,50%
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1,50%

2,59%

2,50%

2,59%
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187%

190%

181%
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Reservas, é importante destacar que apesar dos impactos nas
alocações em Renda Variável, Multimercados e Exterior na
Reserva Níquel em março, e na parcela de Renda Fixa em todos os
Planos e Reservas, no meses de abril, maio e junho, mesmo com
a deflação, nota-se uma consistência nos retornos. A Reserva
Níquel apresentou retorno de 3,34% contra seu benchmark
que ficou em 2,50%, a Reserva Cromo e o Plano BioEnergia com
resultados de 3,18% e 3,13% contra um INPC+4,5% de 2,59%.
Todos os resultados foram superiores a 120% dos benchmarks.

1,75%

4. É normal que a rotina tenha saído do lugar
durante o período de pandemia. Pense em
novas atividades para o dia a dia que possam ter
participação das crianças.
5. Não esconda o que está acontecendo, seja
sempre honesto e utilize uma forma apropriada
à idade da criança para explicar a situação.

0,50%
0,00%

Plano Aceprev

Níquel

Bench. Híbrido

Expediente
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