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Empréstimo
de qualidade
Simples, acessível, vantajoso
e pronto para atender as
situações que demandam
recursos extras.
Os Empréstimos da Aceprev completaram quase três anos
no mês de setembro com R$ 13,6 milhões em concessões aos
nossos participantes. Até aqui, 1.169 pessoas já optaram pelos
nossos serviços e puderam comprovar seus benefícios.
Buscando sempre atender às demandas de seus Participantes,
em função da pandemia, a Aceprev trouxe um alívio financeiro
no orçamento familiar e ofereceu três janelas de postergação
temporária da cobrança de parcelas dos contratos de
empréstimos. Ao todo, tivemos a adesão de 260 participantes,
que optaram pela suspensão do pagamento das prestações por
2, 3 ou 5 meses e assim tiveram seus contratos de empréstimo
prorrogados pelo mesmo prazo para acomodação das parcelas
suspensas.
O empréstimo oferecido aos participantes busca a boa
rentabilidade para a carteira de investimentos e a flexibilidade
para os participantes, com juros baixos e facilidade de aquisição.
O empréstimo é oferecido aos participantes de forma on-line,
sem burocracia, por meio do acesso pessoal no site da Entidade,
mantendo toda a segurança necessária para mitigar os riscos
atrelados a este segmento de investimento. A taxa é pós-fixada
com a prestação do empréstimo indexada ao IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo), índice oficial de inflação.

Fala do Diretor
Financeiro

“O segmento de empréstimos é salutar na composição da carteira
de investimentos da Entidade. Ele possui excelente relação risco
x retorno, além de possibilitar uma boa alternativa de acesso a
crédito para nossos participantes. Atualmente os empréstimos
trazem um retorno de IPCA+10,03% a.a. para os investimentos.”
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! Em breve Novo Site! A ACEPREV está atualizando o
site e quer ouvir você. O que você sente falta no site atual
e gostaria de ver no novo site? Clique aqui e dê a sua
opinião.
Para outras informações acesse o
nosso site ou entre em contato conosco
pelo email:
atendimento@aceprev.aperam.com

Aceprev adota medidas e
consolida a eficiência da
gestão em tempos de crise.
Os desafios de uma organização complexa como um fundo de
previdência privada são enormes. A expertise no negócio exige
tempo, conhecimento, dedicação e transparência. Aprimorar
os métodos de trabalho, implantar ferramentas tecnológicas
para melhorar a eficiência e produtividade, além de controlar,
supervisionar e voltar os esforços para garantir os recursos
necessários à perenidade da Aceprev são tarefas que dependem
de ações coerentes para a continuidade de suas operações.
Principalmente em circunstâncias profundas de transformação
social e econômica.

reduzir ou suspender o percentual de contribuição, acesse o site
da Entidade e simule a alteração de percentual e veja o impacto
futuro no seu benefício.
Quem ainda estiver com dúvida se atingiu o limite máximo para
dedução, basta fazer uma simulação no site da Aceprev e nos
procurar para realizar a contribuição voluntária, completando o
valor de 12% da renda bruta anual. Fique atento, pois a alteração
deve ser realizada até 31 de dezembro.

Geovany Soares
Participante Assistida
da Aceprev

A importância de ter a
previdência privada e a diferença
que isso faz em sua vida

Fala do
Presidente

“A Aceprev manteve o compromisso de honrar as obrigações
com a mesma pontualidade e qualidade de sempre. O trabalho
remoto superou as nossas expectativas, não interrompemos
nenhuma atividade e mantivemos o atendimento através dos
nossos canais de comunicação apresentando ótimos resultados.
Tudo sempre realizado com um olhar voltado à segurança dos
nossos Participantes, Assistidos e os Funcionários da Entidade.
Estamos avaliando com bastante cautela o retorno das atividades
presenciais, que será de forma gradual e dentro de um rigoroso
protocolo de segurança, mas ainda sem data definida.”

Contribuição Voluntária
para obtenção do
benefício tributário no IR
Com o fim do ano se aproximando, é hora de focar no futuro e
planejar a vida financeira para 2021. A Aceprev lembra que este
é o momento certo para avaliar as alterações do percentual
de contribuição. O mês de dezembro é dedicado para que os
participantes da Entidade possam realizar essas mudanças.
Você sabia que é possível deduzir até 12% dos rendimentos
tributáveis da sua renda bruta anual, em contribuições ao Plano
de Previdência Privada, na declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física? Esse benefício é para quem realiza a declaração
de Imposto de Renda pelo modo completo e tem a vantagem da
dedução para o cálculo na declaração.
A Aceprev reforça que essa contribuição deve ser feita com base
em um planejamento financeiro antecipado, de forma que não
comprometa o orçamento planejado. Caso deseje aumentar,
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1- Qual a sua visão de previdência complementar
durante o seu período laborativo e o seu momento
atual?
“Eu sempre tive preocupação como seria quando eu
aposentar. Ao iniciar minha trajetória profissional,
comecei a pensar em como melhorar minha renda no
momento que eu parasse de trabalhar, por este motivo a
Aceprev sempre foi e está sendo de grande importância na
minha vida.”
2- Qual a importância do seu benefício na Aceprev
para o seu orçamento?
“Hoje consigo manter o mesmo padrão de vida de quando
eu estava na ativa. Não tenho dúvida que o benefício da
Aceprev contribui muito para minha qualidade de vida
atual.”
3- Se você pudesse dar um conselho hoje para um
funcionário da Aperam em relação a sua experiência,
qual seria?
“Apesar de quase nunca priorizar a contribuição de uma
previdência privada enquanto estamos trabalhando,
perguntem, e quando tiver que encerrar sua carreira
profissional? Como e onde quer estar? Pois assim você
perceberá que deve pensar em seu futuro. Só conseguimos
perceber essa importância quando nos deparamos com
as necessidades, sejam elas em momentos difíceis ou
quando envelhecemos. Portanto, não deixe de fazer hoje
o que poderá mudar sua vida, o pouco de hoje pode se
transformar em algo grande no seu futuro. Quanto mais
tarde começar, mais difícil será o seu futuro que um dia
chegará.”

Depoimento
“Hoje faz exatamente 173 dias que me
desliguei da Aperam, e a cada dia tenho mais
certeza que contribuir com a Aceprev foi a
melhor decisão que já tomei. Eu vejo como o benefício
faz diferença em minha vida pessoal, pois ele contribui
para que eu tenha uma melhor qualidade de vida, e
principalmente, quando nos deparamos com alguns
momentos difíceis que enfrentamos na vida, podemos
perceber que esta atitude foi sensata.”
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Ambiente econômico
3º trimestre 2020

abaixo apresenta os resultados acumulados no ano até
setembro de 2020. Ambos os Planos de Benefícios e Reservas
fecharam o 3° trimestre do ano acima de seus benchmarks.
Na Reserva Níquel o retorno foi de 5,57% contra 5,39% do seu
benchmark. Já a Reserva Cromo e o Plano da Aperam BioEnergia
apresentaram valorização de 5,63% e 5,65%, respectivamente,
enquanto que o índice de referência (INPC+4,5% a.a.) em 5,51%.

Investimentos x Volatilidade, Inflação e Política Fiscal
O 3° trimestre de 2020 termina com o mercado financeiro atento
aos desdobramentos das medidas adotadas pelo Governo
Federal por meio dos programas emergenciais de renda e
emprego para a superação da crise e as demandas da população.
No entanto, conforme os gastos públicos aumentam, aumenta
também a volatilidade, evidenciado principalmente nos
mercados de juros e na Bolsa de Valores. Após a recuperação
nos meses de abril a julho, o Ibovespa voltou a cair nos meses
de agosto e setembro, fechando com queda de -0,48% no 3°
trimestre e de -18,20% no ano. O mercado de juros também
demonstrou certa aversão ao risco, com as curvas abrindo e
surpreendendo os principais gestores de fundos multimercados.

Avaliando os resultados dos investimentos do ano, nota-se
que houve uma diminuição na diferença entre a performance
e os benchmarks, isso aconteceu em função da forte distorção
entre o IPCA e o INPC, sendo que o primeiro corrige parte
relevante dos investimentos, enquanto o segundo compõe os
benchmarks da Aceprev. Até setembro, o IPCA apresentou alta
de 1,34% contra 2,04% do INPC, o que representa uma diferença
de aproximadamente 0,70%.
A expectativa da equipe de gestão de Investimentos da Aceprev é
fechar 2020 com resultados consistentes e superando as metas,
apesar de todos os desafios enfrentados neste ano.

No cenário doméstico, foram realizados diversos estímulos
emergenciais que resultaram em um crescimento real nos
rendimentos das famílias se comparado 2020 e 2019, mesmo
considerando o aumento do desemprego. Adicionalmente
a isso, em agosto, o COPOM - Comitê de Política Monetária
reduziu a taxa Selic para 2%, tendo provavelmente encerrado
o ciclo de afrouxamento monetário. Como resultado, embora
bem controlada, a projeção de inflação para o ano tem sido
constantemente elevada, o IPCA e o INPC subiram acima do
esperado nos últimos 3 meses, acumulando alta de 1,24% e
1,67% respectivamente.
Para o 4° trimestre, desenha-se um cenário de instabilidade,
visto que o aumento de gastos emergenciais em função da
pandemia, combinado à falta de capacidade de seguir com
uma agenda de reformas, trazem grande apreensão quanto ao
caminho da economia, o que certamente impactará no mercado
financeiro.
No exterior, o comportamento dos mercados foi semelhante,
sendo que no início do trimestre as atividades econômicas
dos países começaram a apresentar sinais de recuperação,
influenciando positivamente o humor dos mercados. Depois
disso, a partir de meados de agosto, esse ambiente de
confiança sofreu uma reviravolta, prevalecendo um sentimento
de insegurança trazendo instabilidade para os mercados.
Adicionalmente, tem-se também as eleições presidenciais nos
Estados Unidos, que também contribuem para o cenário de
incertezas nos mercados globais.
Diante das adversidades, a Aceprev vem mantendo a cautela,
atenta às boas oportunidades para novas alocações. O gráfico
Rentabilidade até Setembro/2020
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Conheça quem faz a Aceprev:
Valdilene

Bernardo
(Investimentos - Belo Horizonte)

(Seguridade - Timóteo)

bernardo.costa@aceprev.aperam.com

DICAS da Cecília
1 - Interação
nas redes sociais

aponte a camera
do celular para o
QR code > >>>

Estabelecer vínculos e estar cada vez mais perto de seus
Participantes é um compromisso permanente da Aceprev.
Queremos relacionar cada vez mais e melhor, efetivando uma
comunicação engajada, ágil e efetiva. Por isso, a Aceprev está ativa
nas redes sociais e quer potencializar esses canais como meios
oficiais de contato com seus públicos.
Temos dedicado a levar informações relevantes sobre Planos de
Previdência Privada e expressar o posicionamento sobre assuntos
de contexto econômico, além de dicas que impactam a sua vida,
aumentando a sua experiência quando se trata de previdência
complementar e planejamento financeiro. Visite, siga e curta
nossos perfis no Instagram , Facebook e LinkedIn. Fique atento em
breve muitas novidades.

“

O que motiva e desafia trabalhar na Aceprev, é saber
que você faz parte do processo da construção do
futuro de um participante. Durante longos anos de
uma vida laboral, ao final dessa jornada a Aceprev
proporciona tanto segurança e tranquilidade através
da complementação de renda, quanto uma melhoria
na qualidade de vida dos participantes. O desafio da
Aceprev é constante com relação a mobilizar cada
vez mais pessoas através da educação financeira
e previdenciária e o quão importante é poupar no
presente para construir o futuro que sonhamos.

“

“

“

Fazer parte do time da Aceprev me traz enorme
gratidão. Aqui sou desafiado cada dia a ser melhor,
vencer obstáculos, buscar sonhos e ter coragem para
enfrentar os desafios que o mercado de investimentos
nos oferece. Além de acreditar no propósito que a
entidade carrega, tenho a satisfação de trabalhar
com um time fora da curva. E ainda fica o sentimento
de que podemos ir mais longe e entregar, a cada dia,
melhores resultados para todos os participantes dos
planos de benefícios.

valdilene.andrade@aceprev.aperam.
com

Aceprev quanto do Plano Aperam BioEnergia. A Entidade
reforça que essa contribuição deve ser feita com base em
um planejamento financeiro antecipado, de forma que não
comprometa o oçamento planejado.
Caso deseje alterar o percentual de
contribuição, acesse o site da Entidade e simule
a alteração de percentual e veja o impacto
futuro no seu benefício.
Siga o passo a passo:
> Acesse o site www.aceprev.com.br
> Clique na opção Acesso Pessoal e faça login para acessar sua conta
> No menu lateral ou na página principal, escolha a opção Simula
benefício, preencha os campos e ao final você perceberá o impacto
das contribuições no seu benefício.

2 - Lembrando do Prazo para
alteração do Percentual de
contribuição
Para alterações no percentual de contribuição, permanecem
os meses de junho e dezembro tanto para os ativos do Plano

Jornal da
Aceprev
EM OUTUBRO
2020
Expediente
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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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