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Um ano de superação.
O que ficou de aprendizado?

Com a pandemia da Covid-19, muitas mudanças foram impostas
ao nosso dia a dia, principalmente em relação às atividades
realizadas em ambientes compartilhados, onde existe o contato
físico. Na Aceprev, não foi diferente, tivemos que adaptar as
nossas rotinas ao novo padrão, respeitando a necessidade
do isolamento social. De forma ágil, toda equipe da Aceprev
passou a trabalhar em Home Office. Para que isso fosse possível,
tivemos que adequar o atendimento aos Participantes, para
a forma remota, através de telefones, chats, etc. O resultado
certamente não poderia ter sido melhor, com todas as rotinas
sendo realizadas sem interrupções.
Diante da pandemia, o mercado financeiro reagiu de imediato,
apresentando uma volatilidade em todos os ativos financeiros.
Mesmo em um momento de turbulência, soubemos aproveitar
as oportunidades que surgiram, sem realizar nenhuma alteração
relevante na carteira de investimentos.
Para 2021, a Aceprev está focada na inovação e tecnologia, itens
essenciais para continuar entregando um bom resultado diante
da nova realidade imposta pela pandemia. Queremos fortalecer
os nossos canais de comunicação, trazendo melhorias através
da automação das ferramentas de relacionamento, oferecendo
novas soluções e serviços para os Participantes.
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A importância do
planejamento pessoal
para uma vida tranquila
e próspera
Fala da Diretora
de Seguridade

“Iniciando um novo ano é hora de pensar no futuro e identificar
os novos desejos, necessidades e anseios. Para realizá-los é
necessário comprometimento, disciplina e planejamento.
Você sabe a importância de se ter um bom planejamento
pessoal?
Se você respondeu “sim” a esta pergunta, parabéns! Você está
no caminho certo para alcançar excelentes resultados em tudo
que se propõe a fazer.
Mas, se você nunca pensou a respeito desse assunto, será
necessário refletir sobre o seu planejamento, definir o como
e quando, e acima de tudo, ter disciplina para colocá-lo em
prática no seu dia a dia.
Atualmente com a vida moderna, sofremos diariamente
diversos estímulos e tentações que chegam por todos os lados
(redes sociais, e-mails, sites, blogs, televisão, revistas, jornais,
etc.). Por isso, precisamos de foco para conseguirmos alcançar
as nossas metas.
Mas afinal, o que é planejamento?
Resumidamente, planejamento é o ato de criar uma estratégia
para facilitar e otimizar a conquista de um objetivo.
Muitas vezes, a palavra “estratégia” nos assusta, nos direciona
a pensar em algo difícil e complicado. Isto porque muitas vezes
associamos com temas distantes da nossa realidade.Quando
entendemos que estratégia é apenas uma programação de
atividades com um determinado propósito, fica muito mais fácil
de compreender.
Quando utilizamos o planejamento como uma forma de
prever, antecipar e organizar as ações que irão acontecer no
futuro, conseguimos ser mais eficientes e produtivos. Um bom
planejamento não somente reduz o desperdício de tempo,
mas também os esforços desnecessários, além de nos ajudar a
visualizar o que deve ser feito, aquilo que é prioritário e como
lidar com as oportunidades.
A aplicabilidade do planejamento é muito abrangente e deve
ser considerada nas mais diferentes situações. Mas elaborando
um plano de ação de qualidade, conseguimos uma espécie de
proteção ou imunidade contra a inércia e as dúvidas na tomada
de uma decisão.
E não se esqueça! Um planejamento pode ser realizado para
curto, médio e longo prazo. Então, não se prenda na questão de
quanto tempo você levará para concretizar um objetivo, pense
principalmente no quanto ele é significativo para sua vida e a
satisfação que irá lhe proporcionar.”
Você assistiu o webinar promovido pela Aceprev no dia
18/12 com a economista Ana Laura Magalhães? Não perca
tempo, assista quantos vezes for necessário, pois te ajudará a
concretizar o seu planejamento financeiro e conte com toda
equipe da Aceprev, estamos aqui para atendê-lo.
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Informe de
Rendimento
Em cumprimento à uma determinação da Receita Federal, o
Informe de Rendimentos será entregue até o dia 28 de fevereiro
de 2021.
O mesmo estará disponível no site da Entidade e também será
enviado por email.
Caso você queira receber por e-mail, acesse o site e atualize seu
endereço digital.
É importante lembrar que, quando a declaração é enviada no
início do prazo, sem erros ou omissões, mais cedo são pagas as
eventuais restituições do Imposto de Renda.

Dia do
Aposentado
24 de Janeiro
Hoje são cerca de 2.000 assistidos que recebem benefícios pela
Aceprev, que se dedicam a novos projetos, como por exemplo
à família, viagens, novos ideais e principalmente a sua saúde.
Queremos desejar os nossos sinceros parabéns pelo seu dia e o
nosso agradecimento por fazer parte da história Aceprev. Diante
dos desafios do nosso dia a dia, cuidar da saúde é um ponto
importante para a qualidade de vida.
Para isso, seguem algumas dicas para esta nova etapa:
1. Ocupe a mente: Procure fazer o que te dê mais prazer e
descubra novas habilidades.
2. Mantenha o corpo ativo: Pratique um tipo de exercício
físico com regularidade.
3. Aprenda algo novo: Estimule a mente. Procure desenvolver
novas atividades.
4. Fique de olho na saúde: Mantenha um acompanhamento
médico.
5. Cuide do seu dinheiro: Planejar-se financeiramente.
Controle os seus gastos e tenha uma estabilidade financeira.
6. Durma bem: Renove as energias e o bem-estar.

Que a melhor fase
da vida seja repleta
de muita paz e novas
conquistas!

Longevidade, que prazer!
Segundo Antonio Batista da Silva Junior, Presidente Executivo
da Fundação Dom Cabral,o envelhecimento da população foi
identificado pela ONU como uma das quatro megatendências
para o século e as projeções indicam que o Brasil será, em 2050,
o sexto país com maior número de pessoas acima de 60 anos no
mundo. A chamada Revolução da Longevidade é considerada
uma das maiores conquistas da humanidade e traz esperança
de tempos com maior qualidade de vida e dignidade, entretanto
significa o surgimento de mudanças e novos desafios para a
sociedade.
Ademais a falta de conhecimento e preconceitos sobre os
idosos, que variam de acreditar que estão sempre doentes; ou
que são pessoas estúpidas, que não sabem de nada; que não
possuem desejos sexuais ou ainda que são inúteis e impotentes,
constrói barreiras sociais para integrar essa parcela crescente a
sociedade.
Mas não podemos fugir. Porque a mudança está acontecendo,
e não só mudanças estatísticas. Precisamos incluir um público
diferente que tem necessidades e prioridades diferentes.
Conforme as pessoas vão ficando longevas, após os 50, as
questões que os preocupam passam a ser voltadas aos tópicos
de legado, sucessão, se a vida serviu para alguma coisa, se
ainda podem contribuir com algo e sobretudo o que ainda eles
podem conquistar.
E o grande desafio de quem está na maturidade é ter a cabeça
com esse frescor. É se perguntar todos os dias. Será que não
estou ficando engessado com as minhas idéias de 10-20 anos
atrás? Como posso refrescar minha cabeça para ter certeza que
estou tendo novas ideias? Não é suficiente, para uma grande
nação, simplesmente adicionar novos anos à vida, o objetivo
deve ser adicionar nova vida a esses anos. Longevidade e
qualidade de vida tem que estar associados. Temos que pensar
nessas coisas de maneira conjunta, como se fosse uma única
coisa. As empresas têm que ter propósitos. Mas as pessoas
também têm que individualmente ter propósito para a vida
delas e isso vai transformar a relação com a longevidade.
Para tal é necessário entender os quatro pilares da longevidade,
que são:
SAÚDE - Você deve cuidar e se preservar para a vida futura,
continuar fazendo o que é necessário. Aqui entra o que você
fez até agora e o que vai fazer no futuro. Não se trata de passar
o dia no médico, mas adotar cuidados objetivos, que vão te
proporcionar uma maturidade melhor.
CULTURAL - Isso inclui o que você aprendeu e fez ao longo da
vida e o que pretende fazer depois que se vê livre de uma rotina
de trabalho intensa ou se você resolver mudar de atividade.
Também o que você lê, estuda, pelo que se interessa. Esse
pilar cultural que você carregará ao longo da vida é o que vai
te dar essa oportunidade de gerar novos entusiasmos, novas
vontades, que mantém as pessoas acesas para uma qualidade
e uma longevidade muito melhor.
SOCIAL - São os relacionamentos que você criou ao longo da
vida. O primeiro é de você com você mesmo. Está de bem com
você? Sua relação com a família. Seus filhos, seus pais, seus
netos. Depois, a relação entre seus amigos. Essas relações
afetivas são essenciais para a longevidade.
FINANCEIRO - Você tem que ter ele para suportar algumas
vontades: necessidades, gostos, viagens. Como se preparou
para isso? Conseguiu poupar alguma coisa? Construiu sua
aposentadoria? Inclusive para quem é jovem tem um valor
esse raciocínio. Não vamos esperar que aos 65 de idade eu me
aposente e no dia seguinte está tudo como sonhei. Não é assim.
Você tem que criar a semente, plantar, regar ao longo do tempo
para que depois tenha esses pilares ao longo da sua vida.
Portanto agora convoco os maduros. Galera, cadê vocês?
Somente juntos poderemos resolver essas novas questões,
juntos podemos resolver o problema de milhões de pessoas.
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Aceprev mostra
qualidade e resiliência
nos investimentos
em 2020
Ambiente Econômico: 4°
trimestre de 2020
Não há dúvidas que o ano de 2020 entrou para a história como
um dos anos mais difíceis para a sociedade, um ano marcado
pela pandemia da Covid-19, e todos os seus desdobramentos.
O ano iniciou com os mercados globais demonstrando muito
otimismo, mesmo à espera da continuidade de eventos
complexos, como a guerra comercial entre China e EUA que, no
decorrer de 2019, trouxe muita volatilidade. A perspectiva era de
continuidade do crescimento econômico. No Brasil, o clima era
ainda melhor, com a expectativa de mais reformas estruturais
depois da aprovação da reforma da previdência.
Porém com o advento da pandemia da Covid-19 nos primeiros
meses do ano, a tensão passou a tomar conta do mercado, que
apresentou uma forte deterioração de imediato, sem conseguir
dimensionar os impactos que viriam tanto no aspecto econômico
quanto no aspecto humano, visto estar diante de uma situação
inimaginável. De imediato os Governos e Bancos Centrais
tiveram de adotar medidas extremas com planos emergenciais
na área de saúde e também na economia já antecipando um
período crítico, com aumento de desemprego e impactos em
todos os setores da economia em função de medidas restritivas
que se fizessem necessárias.
No Brasil, não foi diferente, exigindo do governo uma mudança
drástica de pauta, passando a priorizar medidas de suporte e
estímulos emergenciais com intuito de minimizar os impactos
da pandemia e da baixa atividade econômica que se desenhava.
Algumas medidas adotadas, como o auxílio emergencial,
trouxeram muitas incertezas ao mercado quanto ao aspecto
fiscal, pressionando os gastos do governo. O resultado das
medidas surtiram efeitos positivos, com a economia aos poucos
dando sinais de melhora, porém, a dúvida persiste quanto ao
período futuro, quando os auxílios não puderem ser mantidos.
Em função de uma expectativa de inflação baixa para o ano
de 2020, anterior à pandemia, o Banco Central continuou com
a redução da Taxa Selic, chegando ao patamar de 2% a.a. em
agosto, com a sinalização de que essa taxa permaneceria
nesse patamar por um horizonte relevante de tempo. Porém
nos meses seguintes observou-se uma forte alta da inflação,
impulsionada, principalmente, pelo aumento dos preços dos
alimentos. Com isso, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do
país, encerrou o ano de 2020 acima da meta em 4,52%. Apesar
dessa forte alta na inflação nos últimos meses, o Banco Central
continua defendendo que se trata de um evento de curto prazo,
que não deve se prolongar.
2021 começa com a sensação de continuidade do ano anterior,
com um novo avanço da pandemia em todo o mundo, e com
a população ansiosa com relação a possibilidade de vacinação,
para que a vida possa começar a ser retomada aos poucos,
trazendo grandes desafios para os governos.
Resultados dos Investimentos
Diante de um ano atípico, turbulento e com muitas
adversidades, a Aceprev adotou uma postura de cautela em
seus investimentos, sem mudanças relevantes no portfólio,
aproveitando as oportunidades que surgiram para realizar
novos investimentos em condições atrativas. O gráfico abaixo
apresenta os resultados no ano de 2020.
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Rentabilidade de 2020
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O retorno nominal apresentado pelos Planos de Benefícios e
suas Reservas foi muito positivo considerando um ano como
o de 2020 e todas as dificuldades que o mercado financeiro
atravessou. Mesmo com tal retorno, os benchmarks não foram
superados. Na Reserva Níquel o retorno foi de 10,03% contra
10,23% do benchmark híbrido, a Reserva Cromo e o Plano da
Aperam BioEnergia fecharam com retorno de 10,11% e 9,89%
contra 10,19% do índice de referência (INPC+4,5%).
O principal motivo para o resultado abaixo dos benchmarks, foi
o aumento da inflação no segundo semestre, principalmente
nos alimentos, o que gerou um descasamento entre IPCA que
corrige parte relevante da carteira de investimentos e o INPC,
indexador dos benchmarks, sendo que no ano a diferença entre
os índices ficou em 0,89%. Essa distorção trouxe um desafio
adicional para a gestão, cabendo à equipe de Investimentos
buscar alternativas de ativos que poderiam trazer retornos
maiores com um risco condizente.
Apesar dos objetivos de retorno não terem sido atingidos, o
resultado do ano foi bom, considerando o objetivo maior que é a
preservação de capital e a superação dos benchmarks no longo
prazo. Na tabela abaixo, pode-se ver os resultados dos Planos e
Reservas em janelas de 24, 36, 48 e 60 meses.

24 meses

36 meses

Plano Aceprev

20,67%

31,61%

43,47%

62,87%

% Bench

99,93%

101,74%

107,41%

109,92%

Cromo

20,04%

31,16%

42,57%

61,76%

100,29%

105,19%

107,99%

% Bench

96,89%

48 meses

60 meses

Níquel

21,00%

31,82%

43,94%

63,46%

% Bench

100,75%

101,68%

107,24%

108,69%

21,25%

33,76%

46,84%

66,92%

102,74%

108,67%

115,76%

117,01%

Plano BioEnergia
% Bench

A expectativa da Aceprev para 2021 é de
mais um ano desafiador, considerando
que o mundo vai estar à espera das
vacinas, o que certamente vai trazer
volatilidade para os mercados, dessa
maneira a gestão está muito atenta ao
risco x retorno dos investimentos, e
as oportunidades que podem surgir,
sempre com o foco maior no longo prazo
e na preservação de capital.
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Eleição Aceprev
A Aceprev vai conduzir novamente o processo de
eleição para uma vaga de Suplente do Conselho Fiscal,
representante dos Participantes Ativos para o mandato
2020/2022.
Todas as informações sobre o processo serão
disponibilizadas em breve nos meios de comunicação
da Aceprev.
Fique atento aos e-mails e as informações postadas no
Site da Entidade.

Participação da ACEPREV nas
comissões técnicas da ABRAPP
As Comissões Técnicas da Associação Brasileira de Previdência
Privada - ABRAPP, são formadas por membros que atuam na
previdência complementar fechada, indicados pelas Associadas
da ABRAPP dentre os melhores profissionais de seus quadros.
 tualmente, a ABRAPP é composta por 252 entidades fechadas
A
de previdência complementar – que representa perto de 80
% das entidades em pleno funcionamento no setor – em s eis
regionais, o que garante a manifestação da diversidade, motiva
o envolvimento e torna legítima a atuação nacional.
E nesse quadro tão seleto temos a participação da Aceprev,
que proporciona um ambiente motivador das relações de
intercâmbio e intensa participação, constituindo-se, assim,
como um celeiro de ideias e compartilhamento de experiências
e conhecimento.
Bernardo Costa (Investimentos)
Fábio Maia (Investimentos)
Juleika Carvalho (Governança e Riscos)
Kamila Siqueira (Contabilidade)
Marcos Bruno Oliveira (Jurídica)

Dica da
Cecília
Amigos Participantes e Assistidos,
nesse tempo corrido e de muitas
mudanças que estamos vivendo, hoje
vou trazer algumas dicas para vocês
sobre qualidade de vida.
Claro, a primeira é sempre a de fazer o
seu plano de previdência privada, pois
a garantia financeira facilita e muito na
nossa qualidade de vida. Assim vamos
sempre ter mais tempo para cuidar do
corpo e da mente.
Feito isso, outra dica importante é
sempre manter hábitos saudáveis. Isso
vale tanto para exercícios físicos, como
para a alimentação. Procure sempre
fazer alguma atividade física que te dê
prazer e tente manter suas refeições
balanceadas.
Em casa, mantenha o ambiente
sempre limpo, iluminado, ventilado.
E quando passar por momentos de
estresse, respire um pouco e faça um
relaxamento.
Por fim, busque sempre ouvir a todos
atentamente e sem julgamentos,
pratiquemos mais a empatia. Nesses
tempos difíceis, se colocar no lugar do
outro faz com que possamos melhorar
nossa saúde mental e exercer nossa
capacidade de nos ajudarmos.

Conheça quem faz a Aceprev:
Gehyza

Pedro

(Seguridade - Timóteo)

(Contabilidade - Belo Horizonte)

pedro.burgarelli@aceprev.aperam.com

gehyza.stofel@aceprev.aperam.com
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“

Fico muito feliz por fazer parte de uma equipe tão
unida e competente como é o time da Aceprev.
Minha motivação é saber que o trabalho realizado
por todos nós é muito importante para o futuro dos
participantes. Aqui sou desafiado constantemente,
e por esse motivo busco aprender cada vez mais
para poder entregar meu trabalho em um nível de
excelência cada dia mais alto.

“

“

O que me motiva trabalhar na Aceprev é a possibilidade
do meu crescimento profissional e pessoal. Sinto-me
valorizada e motivada para novos desafios. O que me
gratifica é fazer parte da construção de um propósito
dos participantes, estimulando-os a planejar o futuro
através da educação financeira, pois com disciplina e
uma rentabilidade adequada o alcance de um futuro
tranquilo é possível.

Conselho Deliberativo: Gualter Guilherme Oliveira Moreira (Presidente). Efetivos: Marcos Bruno Assis Oliveira, Richard André Perdigão, Pedro Aurélio Martins de
Goes Monteiro. 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: Alysson Fernando Castro Lage. Representante dos participantes ativos: Wagner Rodrigo
Santos Pinheiro Diretoria Executiva: Denner Freitas (Presidente), Thiago de Resende Andrade (Diretor Financeiro), Mirna Leite Coelho Martins de Oliveira (Diretora
Administrativa e de Seguridade). Jornal da Aceprev Jornalista Responsável: Marcelo Torres de Paula (Mtb:0010761/MG). Projeto Gráfico e Diagramação: Soul
Marketing e Entretenimento. Fotos: Banco de Imagens e Divulgação Aceprev. Correspondências: Av. Assis Chateaubriand, 264 - 2º andar - Floresta - Telefones: (31)
3048.6318 / 6317 - Fax: (31) 3048.6284 - CEP: 30150-Aceprev 100 - Belo Horizonte/MG - Praça 1º de Maio, 9 - Centro - Fone: (31) 3849.7001/ 7408 - Fax: (31) 3849.7004
- Timóteo/MG. E-mail: atendimento.aceprev@aperam.com | Site: www.aceprev.com.br
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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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