
O seu futuro 
com segurança 
e tranquilidade.



QUEM SOMOS
GOVERNANÇA
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CONSELHO DELIBERATIVO

Efetivos
• Luiz Soresini
• Osmar L. Rebelo de Oliveira
• Renato Gueron (Presidente)

Suplentes
• Alfredo Mokfienski
• Luiz Celso Ferreira Lemos
• Murilo de Castro Pércia

CONSELHO FISCAL

Efetivos
• Edegar Walter Becker
• Evaldo Francisco de Carvalho
• Mainard Crisóstomo Porto

Suplentes
• Delano de Souza Porcaro
• Luiz Antônio de Almeida
• Marise Theodoro da Silva Gasparini

GERÊNCIA EXECUTIVA

• Francisco Carlos de Miranda
• Rubens Bastos Gouvea

ACRICEL é a Associação Cultural, Recreativa e Social da 
Indústria de Madeira, Celulose, Química e Serviços 
Portuários Vinculados às Atividades destes Segmentos no 
Território Nacional Brasileiro, que tem a missão de apoiar e 
realizar iniciativas voltadas  para o desenvolvimento cultural 
e social, além de prestar serviço de previdência comple-
mentar aos seus associados. 

A ACRICEL não possui fins lucrativos e é administrada por 
profissionais de reputação e experiência reconhecidas que 
atuam de forma voluntária, o que já faz da associação uma 
alternativa sólida aos seus participantes para que possam 
desfrutar dos benefícios de um plano de previdência 
complementar fechado e, ao mesmo tempo, se desejar, 
poder fazer parte das ações culturais e sociais realizadas 
pela instituição.



Previdência
Uma das grandes conquistas da vida é usufruir da 
aposentadoria sem problemas financeiros. Para isso é 
necessário realizar um cuidadoso planejamento financeiro 
que possibilite uma aposentadoria confortável. Ciente desse 
desafio, a ACRICEL oferece uma atraente alternativa através 
do plano ACRICELPrev, um Plano Fechado de Previdência 
Complementar, para possibilitar a acumulação de recursos 
que permita a você ter uma importante fonte de renda quando 
parar de trabalhar.

Cultural
A ACRICEL acredita que promover e incentivar a cultura das 
comunidades próximas às regiões onde atua é essencial para 
o desenvolvimento sustentável. A proposta é inovar e 
impulsionar a criação de projetos culturais que estimulem a 
troca de experiências. 

Social
A ACRICEL estimula a parceria, o diálogo local e a 
solidariedade entre os diferentes segmentos sociais e 
procura desenvolver ações que contribuam para deixar um 
legado positivo nas regiões onde atua.

O QUE FAZEMOS
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Proporcionar com eficiência e transparência meios que 
apoiem e contribuam para a qualidade de vida dos seus 
participantes, bem como das comunidades beneficiadas 
pela instituição.

Ser reconhecida nacionalmente como uma instituição de 
excelência, atuando em projetos sociais, culturais e 
previdência privada.

Comprometimento social e comunitário

Ética Equidade Integridade

Transparência Profissionalismo Seriedade

ACRICELPrev
O que é?

ACRICELPrev é um plano de previdência constituído 
pela ACRICEL para proporcionar ao associado e seus 
dependentes mais segurança e tranquilidade quanto ao 
futuro. Ao aderir ao plano, o participante se mantém no 
sistema fechado de previdência complementar, com 
taxas, tratamento e flexibilidade diferenciados dos 
planos abertos oferecidos pelo mercado.

Previdência Fechada
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
(EFPC), mais conhecidas como fundos de pensão, são 
instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de 
previdência coletivos. São permitidas exclusivamente 
aos empregados  de uma empresa e aos servidores da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
entes denominados patrocinadores; e aos associados ou 
membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, 
classista ou setorial, denominados instituidores.

A fiscalização das EFPC é feita pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) e 
regulada pelo Ministério da Fazenda. 

FILOSOFIA
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Em 2003, trabalhadores vinculados a entidades representativas, como sindicatos, 
cooperativas e órgãos de classe, passaram a ter direito à previdência complementar 
fechada, numa modalidade denominada previdência associativa. São os chamados 
planos instituídos.

As principais características dos planos da Previdência Associativa determinadas pela 
legislação são:

Ÿ  Os planos de benefícios deverão ser oferecidos na modalidade de Contribuição 
Definida;

Ÿ As entidades de previdência criadas por instituidores deverão terceirizar a gestão 
dos recursos do plano de benefícios;

Ÿ  As pessoas jurídicas – empregadores, associações, cooperativas e sindicatos - 
podem aportar recursos aos planos instituídos; 

Ÿ  O patrimônio do plano deve ser completamente segregado do patrimônio do 
instituidor e também do patrimônio da entidade terceirizada responsável pela 
gestão dos recursos.

Ao determinar que a gestão dos recursos dos planos associativos seja terceirizada, 
buscou-se imprimir maior profissionalismo no trato com os investimentos garantidores 
dos benefícios. Com isso, pode-se dizer que a previdência associativa já nasceu com 
dispositivos que permitem obter melhor desempenho e maior segurança na gestão da 
poupança dos participantes.

5

F
o
to

: 
D

re
a
m

st
im

e



O modelo é tão ou mais 
atraente do que os planos 
patrocinados, ambos 
operados por entidades 
fechadas de previdência 
ou fundos de pensão, 
como são também 
conhecidos.

Plano Instituído

Privilégio para poucos até alguns anos atrás, os planos de 
previdência fechada estão disponíveis hoje para um 
número muito maior de trabalhadores, através dos planos 
instituídos. Advogados, médicos, dentistas, comerciários, 
atuários e quem trabalhou ou trabalha na área de celulose 
ou madeira são algumas das categorias profissionais que 
podem ter acesso a um fundo de pensão. Custos de 
administração mais baixos - que permitirão benefícios 
maiores na aposentadoria - e uma gestão de recursos 
mais próxima do participante são as principais vantagens 
desses planos em relação aos de previdência aberta, 
como o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), oferecidos pelos 
bancos. 

Os planos negociados em grupo serão sempre mais 
vantajosos que aqueles individuais. As associações, 
como a ACRICEL, podem negociar não apenas as 
melhores taxas de carregamento como as de 
administração, além de participar ativamente do 
monitoramento dos resultados por meio de assento nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal das Entidades.

ACRICELPrev
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Outro aspecto relevante na escolha é a política 
de investimentos de cada instituição. Os 
recursos podem ser aplicados em ativos de 
mais ou menos risco, dependendo do gestor, 
que define esta política em parceria com a 
entidade de classe. Muitos planos oferecem ao 
participante a possibilidade de escolher sua 
carteira de investimentos, entre algumas 
opções disponíveis, algo que é oferecido de 
forma restrita e com custos adicionais nos 
Fundos Abertos de Previdência Complementar. 

Por ser um plano instituído, o ACRICELPrev 
não possui patrocinador. O próprio participante 
é o responsável por definir a sua contribuição, 
que será administrada obrigatoriamente por 
uma instituição financeira, neste caso,               
o MultiBRA Instituidor Fundo Múltiplo, que 
ofereceu as melhores condições para               
a ACRICEL.
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O MultiBRA Instituidor Fundo 
Múltiplo é uma entidade 
fechada de previdência 
complementar do Grupo 
Bradesco Seguros, uma das 
maiores seguradoras do Brasil. 
É o responsável pela gestão 
integral dos recursos dos 
associados do Plano 
ACRICELPrev, incluindo 
aplicação, pagamentos, 
adiantamentos, resgates, 
gestão dos recursos,
dentre outros.

MultiBRA



ACRICELPrev

Por que associar-se?

Pesqu isa  recente  rea l izada -  “O Futuro  da 
Aposentadoria” - indica que mais da metade dos 
entrevistados brasileiros (59%) acham que seu 
planejamento financeiro para a aposentadoria é 
inadequado, 19% nem se preparam e 41% não fazem o 
suficiente.

Os entrevistados entendem a importância do plane-
jamento da aposentadoria desde cedo para manter o 
padrão de vida na aposentadoria. Porém, poucos 
transformam essa compreensão em ação. Por isso, é 
importante que você visualize a sua aposentadoria, para 
planejá-la e identificar o que deseja para os anos nos 
quais não vai mais trabalhar. Isso vai possibilitar que 
você realize o seu sonho e se prepare para enfrentar 
ameaças eventuais de tempos difíceis.
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Comece agora seu planejamento financeiro. Avalie sua 
situação atual, identifique os seus objetivos futuros e tome  
ações para alcançá-los. A ACRICEL pode ajudá-lo oferecendo 
o ACRICELPrev, um plano de aposentadoria sob medida para 
suas necessidades.

A flexibilidade é o grande diferencial do plano ACRICELPrev. 
O associado conta com a liberdade de participar do plano na 
alternativa que lhe for mais conveniente, além de se beneficiar 
das ótimas rentabilidades e liquidez inédita no mercado.

Mesmo que você já possua outra alternativa de previdência 
complementar, como PGBLs ou outros planos de previdência 
administrados por bancos, poderá transferir (portar) seus 
recursos ou de seus dependentes para o plano ACRICELPrev 
sem pagar imposto de renda nesta operação de transferência. 

Passe a usufruir das vantagens oferecidas sem  
qualquer prejuízo na transferência das reservas.

Portabilidade é a possibilidade de 
transferir os recursos financeiros 

referentes ao seu direito acumulado para 
outro plano de benefícios operado por 
entidade de previdência complementar 
ou sociedade seguradora autorizada. 

A solicitação de transferência deverá ser 
feita pelo participante do plano, que 
solicitará à entidade na qual esteja 

vinculado o preenchimento dos dados 
devidos no Termo de Portabilidade. 
Depois deverá enviar o Termo de 

Portabilidade preenchido ao MultiBRA, 
que tomará as providências para 

viabilizar a portabilidade.

A ACRICEL poderá te auxiliar
nesse processo. 

Entre em contato conosco.
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A fim de possibilitar a 
comparação dos produtos 
de mercado ao produto 
oferecido pela ACRICEL, 
esclarecemos as regras 
referentes aos produtos 
mais conhecidos: o Plano 
Gerador de Benefício 
Livre (PGBL) e Vida 
Gerador de Benefício 
Livre (VGBL).

PGBL
PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. São planos 
previdenciários que permitem a acumulação de recursos por um prazo 
contratado. Durante esse período, o dinheiro depositado vai sendo 
investido e rentabilizado pelo banco escolhido pelo cliente. A tributação 
incide sobre o principal e só ocorre quando existe resgate.

Há dois custos essenciais para um plano do tipo PGBL:

- Taxa de administração: incide sobre todo o valor acumulado. Supondo 
uma rentabilidade anual de 8%, com uma taxa de administração de 2%, 
significa que o rendimento líquido será cerca de 6%.

- Taxa de carregamento: é cobrada em cima do valor aplicado mensal-
mente. Por exemplo, se a taxa for  de 3%, para cada R$ 100 aplicados, 
somente R$ 97 ficarão à sua disposição para acúmulo no fundo. Esse 
valor não retorna ao participante sob a forma de beneficio ou sob outra 
forma qualquer.

VGBL
Para quem faz declaração simplificada ou não é tributado na fonte, como 
autônomos, o VGBL é normalmente aconselhado. Ele é indicado também 
para quem deseja diversificar seus investimentos ou para quem deseja 
aplicar mais de 12% de sua renda bruta em previdência. Isto porque, em 
um VGBL, a tributação acontece apenas sobre o ganho de capital.

Destes dois produtos, somente é possível portar PGBL 
para a ACRICEL. O VGBL é intransferível.

ACRICELPrev
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PGBL VGBL

Quanto rende

Não existe a garantia de uma rentabilidade mínima.          
Por outro lado, todo o rendimento obtido no período                   

é repassado ao integrante do plano.

Não existe a garantia de uma rentabilidade mínima.          
Por outro lado, todo o rendimento obtido no período             

é repassado ao integrante do plano.

Como transferir recursos

Pode ser transferido para outra operadora, desde que seja 
por um plano similar, como PGBL ou planos administrados 

por outros Fundos Fechados de Previdência Complementar.

Pode ser transferido para outra operadora, desde             
que seja para outro VGBL.

Como resgatar o dinheiro

O resgate é possível dentro do prazo, a cada período        
de 60 dias. O saque pode ser feito em parcela única         

ou ser transformado em renda mensal.

O primeiro saque pode ser feito em período que varia       
de dois meses a dois anos. Após esse período,                   

a cada 60 dias.

Quanto é a taxa de carregamento

Chega a até 5% sobre o valor dos depósitos. 
A média de mercado é de 3%.

Chega a até 5% sobre o valor dos depósitos. 
A média de mercado é de 3%.

Quanto é a taxa de administração

Varia, na média, entre 1,5 e 3% ao ano. Varia, na média, entre 1,5 e 3% ao ano.

Imposto de Renda

Até 12% da renda bruta tributável do contribuinte podem    
ser diferidos do Imposto de Renda. 

Porém, no resgate ou recebimento do benefício, o IR 
incidirá sobre todo o montante recebido pelo participante 

na forma do regime de tributação escolhido.

O Imposto de Renda é aplicado somente sobre 
o ganho de capital.

Veja abaixo uma comparação entre PGBL e VGBL:

11

F
o
to

: 
D

re
a
m

st
im

e



Atenção: 

Como você pode identificar, as altas taxas       
de carregamento e administração diminuem 

drasticamente a rentabilidade do plano 
contratado. 

Na ACRICELprev a baixa taxa de administração 
contratada (de até 0,45% ao ano) traz ganho 

imediato e significativo quando olhado o longo 
prazo, revertido totalmente ao participante       

do plano. Esse plano não tem taxa de 
carregamento.

ACRICELPrev
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Conheça os diferenciais do plano e veja que, comparativamente, 
ele está entre as melhores condições do mercado.

Condição avaliada PGBLs de mercado Plano ACRICELPrev

A taxa de administração 
deve ser a mais baixa 
possível para que a 
rentabilidade seja maior.

Taxa de carregamento.

Política de Investimentos.

Perfis de Investimentos.

Carência para 
aposentadoria.

Manutenção da renda 
financeira na aposentadoria 
(receber percentual do saldo 
acumulado, mensalmente).

Recursos do participante
em caso de falecimento do 
participante aposentado.

Variam entre 0,6% ao 
ano (renda fixa) e 3% 
(renda variável).

Variam entre 1% e 5% 
sobre o valor depositado. 

Depende da política 
interna do banco. Não 
existe gestão do 
participante sobre     
esse ponto.

Oferece planos que 
aplicam somente em 
renda fixa ou planos 
mistos – renda fixa e 
variável, estes com 
taxas de administração 
superiores, 
comparativamente,   
aos de renda fixa.

Depende de cada 
plano.

Não permite. 
Após a aposentadoria 
é necessário fazer 
solicitações de saque 
a cada 60 dias.

Depende da forma de 
recebimento do 
benefício.

De até 0,45% ao ano (0,30% de taxa de administração 
do MultiBRA + até 0,15% de taxa de custeio da
ACRICEL), tanto para aplicações em renda fixa quanto
para as carteiras mistas, que possuem renda variável.

Não possui taxa de carregamento.

A ACRICEL tem assento nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal do MultiBRA Instituidor Fundo 
Múltiplo, o que permite um compartilhamento   
das decisões financeiras.

O Plano ACRICELPrev oferece quatro opções de perfis 
de carteiras de investimentos: CONSERVADORA FIX,
CONSERVADORA RF, MODERADA MIX 15 e 
ARROJADA MIX 30, conforme página 15.
Existe a possibilidade de alterar o perfil a cada 
quadrimestre, mantendo a mesma 
taxa de administração. 

Totalmente flexível. Definida pelo participante com 
base na idade que ele deseja se aposentar, podendo 
ser alterada anualmente.

Será mantida a possibilidade de recebimento de 
percentual do saldo disponível na aposentadoria, 
limitado a 3,5%. Poderá haver alteração deste
percentual conforme regulamento.

Todo o recurso não recebido pelo aposentado fica para 
os beneficiários indicados. 13



Atualmente, o Plano ACRICELPrev é gerenciado pelo MultiBRA 
Instituidor Fundo Múltiplo, entidade fechada de previdência 
complementar do Grupo Bradesco Seguros, uma das maiores 
seguradoras do Brasil. É o responsável pela gestão integral dos recursos 
dos associados do Plano, incluindo aplicação, pagamentos, 
adiantamentos, resgates, gestão dos recursos, dentre outros.

Ao buscar qualidade da gestão financeira, tradição, solidez, capacitação 
técnica, performance financeira e qualidade no atendimento aos 
participantes, a ACRICEL junto com as empresas Sindus, Chemtrade, 
Celulose Riograndense (CMPC) e Veracel, ex-patrocinadoras do extinto 
plano ARUS, realizou um amplo processo seletivo com as principais 
instituições financeiras ligadas à previdência privada no país. A instituição 
inicialmente escolhida foi o HSBC, que ofereceu as melhores condições e 
mais de perto aderiu às solicitações do edital preparado para tal fim. 

Em 2016 o HSBC retirou-se do mercado brasileiro e os patrocinadores e o 
instituidor acima mencionados resolveram fazer nova avaliação, entre a 
escolha de um novo gestor, ou a continuidade com o sucessor do HSBC, 
no caso o Bradesco através do MultiBRA Instituidor de Fundo Múltiplo. 

No processo, o MultiBRA, destacou-se pela flexibilidade em adaptar seus 
processos aos requisitos solicitados, pelo menor custo de administração, 
pela elevada qualidade técnica e pela experiência e transparência na 
gestão de planos fechados de previdência complementar.

Vale ressaltar que a ACRICEL não interfere em qualquer movimentação 
financeira individual, que deve ser feita direta e exclusivamente entre o 
associado e o banco. O MultiBRA possui um canal comunicação 
destinado para qualquer tipo de solicitação e esclarecimento de dúvidas 
relacionadas ao Plano ACRICELPrev.

GESTÃO
FINANCEIRA

ACRICELPrev
Quem pode associar-se

Podem associar-se ao plano ACRICELPrev empregados e ex-
empregados das Indústrias de Madeira, Celulose, Química e 
Serviços Portuários Vinculados às Atividades destes Segmentos 
no Território Nacional Brasileiro e seus beneficiários. 
Consideram-se beneficiários: cônjuge, companheiro(a), filhos, 
enteados, netos, genros, noras, sobrinhos, irmãos, bem como 
dependentes reconhecidos pela legislação do imposto de renda.

Como aderir ao ACRICELPrev

É simples fazer parte do plano ACRICELPrev. A principal decisão 
você tomou: ter visão de longo prazo e garantir o seu futuro. Para 
concretizar sua inscrição no Plano, acesse ao site da ACRICEL 
(www.acricel.com.br), preencha os formulários, imprima, 
reconheça firma e envie para ACRICEL, no endereço: Praça 
Flamboyant, 80, sala 10, Coqueiral, Aracruz-ES - CEP 29199-030.
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. Conservadora FIX
É um investimento de perfil conservador, com aplicações em 
renda fixa (100% CDI), em que o grau de volatilidade, ou seja, 
as variações de rentabilidade, tende a ser menor.

. Conservadora RF
É um investimento de perfil conservador, com aplicações em 
renda fixa, com investimento de cerca de 85% CDI                 
e 15% IMA-B.

. Moderada MIX 15
É um investimento de perfil moderado, com aplicações em 
renda fixa, com investimento de cerca de 12,5% do 
patrimônio em renda variável (ações) e investimento no 
exterior de até 2,5%. O grau de volatilidade desse perfil é 
maior e pode envolver perdas de patrimônio.

. Arrojada MIX 30
É um investimento de perfil mais agressivo, que mescla 
aplicações em renda fixa com investimento de cerca de 
27,5% do patrimônio em renda variável (ações) e 
investimento no exterior de até 2,5%. O grau de volatilidade 
desse perfil pode envolver perdas maiores de patrimônio.

PERFIL DA 
CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS

O que você deve saber para definir o seu perfil de investimentos:

Os fatores que interferem na definição do perfil de investimento que cada pessoa adota 
são variáveis. São geralmente associados aos objetivos estabelecidos para 
aposentadoria, mas também a outras variáveis importantes. Confira as principais delas:

Idade: A idade é um fator relevante na definição do perfil do investidor. Isso porque 
investidores jovens possuem mais tempo para construir seu patrimônio, podendo 
assumir algum tipo de risco em suas aplicações, enquanto os mais velhos tendem a agir 
com mais cautela para manter o patrimônio na aposentadoria.

Estado civil: Investidores solteiros geralmente mostram-se mais dispostos a assumir 
riscos do que aqueles que têm família e filhos. O número de dependentes acaba 
influenciando nas intenções de investimentos.

Experiência com o mercado: Se o investidor conhece o funcionamento do mercado 
financeiro poderá aproveitar melhor as oportunidades oferecidas por certos tipos de 
fundos. Alguns preferem não optar simplesmente por desconhecer o funcionamento do 
mercado.

Patrimônio: O tamanho do patrimônio a ser aplicado está relacionado ao grau de risco 
que o investidor pode assumir. Investidores com um montante pequeno a ser aplicado 
tendem a ser mais cautelosos, enquanto os que possuem um montante maior podem 
optar por estratégias de maior risco.

Objetivos de liquidez: Se o investidor avalia que pode precisar do montante aplicado 
no curto prazo, seu investimento deverá ser feito em ativos de baixo risco e com alta 
liquidez, minimizando possíveis perdas.

Tolerância ao risco: O grau de tolerância ao risco indica o quanto o investidor deve 
balancear a composição de seus investimentos, de acordo com os seus objetivos de 
rentabilidade. É fundamental que o investidor conheça sua tolerância ao risco antes de 
decidir pelo tipo de aplicação mais adequada.

Pense a longo prazo: Isso é importante para a decisão sobre investimentos realizados 
em um Fundo de Pensão, principalmente se ainda restam muitos anos até a 
aposentadoria. O valor dos investimentos em renda variável pode oscilar bastante a 
curto prazo. Entretanto, a expectativa é que as oscilações se anulem a longo prazo, 
tornando o retorno acumulado positivo.
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Praça Flamboyant, 80, sala 10 - Coqueiral - Aracruz/ES
CEP 29199-030 - Tel.: (27) 3250-2378

acricel@acricel.com.br    -    www.acricel.com.br

www.facebook.com/acricelprev/ www.instagram.com/acricelprev/ www.linkedin.com/company/acricel/


