
Acesse já o site do IAPP (Instituto Ambev de Previdência 
Privada) e comece a programar seu futuro com o Plano de 
Contribuição Definida do IAPP, o Plano de Previdência Privada 
da Ambev.

No site você encontra:

•   Vídeos e materiais explicativos.

•   Seção com as perguntas mais frequentes para tirar suas 
dúvidas.

•   Simulador online para você saber qual é seu perfil de 
investidor.

•   Simulador para você saber de quanto seria sua 
contribuição.

•   Notícias sobre finanças e dicas para você administrar seu 
dinheiro.

•   Área do participante: acompanhe os rendimentos dos seus 
investimentos a qualquer hora.

Fique por dentro do que o IAPP oferece a você!
Acesse o site www.iapp.com.br

Como você se
imagina no futuro?



Uma decisão inteligente
Você quer uma vida tranquila quando se aposentar? Quer ter 
conforto e manter seu padrão de vida? Então você precisa se 
preparar desde já. E é isso que o IAPP oferece a você com o 
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA.

Com ele você tem o apoio e a segurança da Ambev para 
investir seu dinheiro e planejar seu futuro!

Aderindo ao plano, você começa a poupar automaticamente 
com um valor do seu salário todo mês, a partir de um 
percentual que você mesmo define e a Ambev também 
contribui mensalmente com um determinado valor. Haverá 
contribuições de participante e de patrocinadora apenas para 
os salários que ultrapassarem R$ 3.918,40 (10 salários 
unitários para o ano de 2021).

Todo esse dinheiro é investido de forma inteligente. E no 
futuro, quando se aposentar, o dinheiro volta corrigido para 
você na forma de uma renda mensal complementar à 
aposentadoria paga pela Previdência Social.

VOCÊ E A AMBEV JUNTOS, CONSTRUINDO 
SEU FUTURO!

O percentual de contribuição da Companhia depende 
da sua idade:

Até 27 anos, apenas você investe no plano.
Se você tem de 28 a 37 anos, a Ambev investe o 
equivalente a 50% da sua contribuição básica.
Se você tem de 38 a 47 anos, a Ambev investe o 
equivalente a 100% da sua contribuição básica.
Se você tem mais de 48 anos, a Ambev investe o 
equivalente a 200% da sua contribuição básica.

VOCÊ CONTA COM TODO O APOIO DA AMBEV.
Veja mais informações acessando o site www.iapp.com.br.

COMECE AGORA MESMO A INVESTIR NO SEU FUTURO!

IMPORTANTE: esse folheto não substitui o conteúdo do regulamento, que 
deve ser lido com atenção e integralmente.


