GUIA RÁPIDO SOBRE
PERFIL DE
INVESTIMENTO

Esse guia rápido sobre os Perfis de
Investimentos oferecidos pela Celpos
servirá para você, Participante do Plano CELPOS CD, conhecer algumas
das principais informações que podem influenciar na hora de optar por
um dos perfis. Ao longo desse material indicaremos como você deve buscar outras orientações para tomar a
melhor decisão.
BOA LEITURA!
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O QUE SÃO OS PERFIS
DE INVESTIMENTOS?
Os perfis de investimentos são opções oferecidas
aos participantes para alocação dos recursos de
sua poupança previdenciária, de acordo com o risco
envolvido em cada uma delas. A Celpos realiza suas
alocações a partir de carteiras de investimentos de
Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos Estruturados, Operações com Participantes (Empréstimos)
e Investimentos no Exterior.

PERFIS OFERECIDOS
PELA CELPOS
Antes de optar por um dos perfis de investimentos
da Celpos, é preciso avaliar algumas questões.
1) QUAL O OBJETIVO COM ESSE INVESTIMENTO?
No caso de um plano de previdência é ter um (benefício) de aposentadoria, além do benefício da previdência oficial.
2) POR QUANTO TEMPO OS RECURSOS SERÃO
APLICADOS?
Se você ainda está na ativa, deve avaliar quantos
anos faltam para se aposentar. No entanto, mesmo
após a aposentadoria, seus recursos permanecem
aplicados rentabilizando. Assim, se já está aposentado, é preciso avaliar quanto tempo ainda resta
para receber o benefício. Os recursos permanecem
aplicados até término do benefício.
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3) QUAL O SEU PERFIL DE RISCO?
Quando optamos por um investimento, no
geral, quanto maior a rentabilidade pretendida, maior o risco. Por isso, é importante analisar sua disposição para correr
riscos.
No caso de um plano de previdência, projete um horizonte de longo prazo. Se estiver mais longe da aposentadoria, você
pode arriscar mais, uma vez que terá mais
tempo de recuperar possíveis perdas. Se já
está próximo à aposentadoria ou aposentado, é prudente evitar riscos.
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A seguir, conheça os perfis de investimentos
da Celpos e suas indicações:

PERFIL

SEGMENTO
DE
RENDA FIXA

+
EMPRÉSTIMOS

SEGMENTO
DE RENDA
VARIÁVEL
+

INVESTIMENTOS
ESTRUTURADOS

INDICAÇÃO

+

INVESTIMENTOS
NO EXTERIOR

SUPER
CONSERVADOR

Recomendado para os Participantes que não têm nenhuma
tolerância a riscos, bem como
para aqueles que tenham pouco tempo até a aposentadoria
ou já recebem o seu benefício.

CONSERVADOR

É voltado para quem aceita um
mínimo de risco. A perspectiva
é de maiores ganhos devido à
diversificação das aplicações.
Porém, traz risco em função
das oscilações do mercado.

MODERADO

É recomendado para Participantes que preferem correr
um nível razoável de riscos
nas expectativas de melhores
retornos.

AGRESSIVO

É indicado para aqueles que
não se importam em correr
muitos riscos na tentativa de
obter rentabilidade a médio e
longo prazo.

SUPERAGRESSIVO

É ideal para Participantes
típicos de renda variável que
aceitem grandes possibilidades
de risco, inclusive eventuais perdas de capital e que estão distantes da aposentadoria, bem
como os que conhecem um
pouco de mercado financeiro e
de suas peculiaridades.

A RELAÇÃO ENTRE
O TEMPO E O RISCO
Uma importante questão na hora de optar por
um dos perfis é o tempo, que neste caso está relacionado com o tempo disponível para começar a receber o seu benefício de aposentadoria.
Assim, é fundamental antes de fazer a sua escolha saber em qual situação você se encontra. Caso você opte por perfis de características
mais agressivas, tendo uma perspectiva de 10
ou 15 anos até a sua aposentadoria, ainda terá
tempo de recuperar possíveis perdas que possam acontecer.
Mas caso não possua esse período disponível,
será mais difícil compensar possíveis perdas
em seus investimentos, sendo refletido no saldo acumulado da sua poupança e, consequentemente, no valor do seu benefício.

PERÍODO DE
ACUMULAÇÃO

Tempo decorrido
desde o momento
da adesão ao plano
até a aposentadoria
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APOSENTADORIA

Período próximo à
aposentadoria

Período de
recebimento
do benefício

Quando estiver mais próximo da sua aposentadoria ou aposentado, é aconselhável
optar por perfis mais conservadores.

RISCO
No mercado financeiro, quando se fala em riscos, está relacionado com a tendência de variação na rentabilidade dos investimentos, ou
seja, a ideia de assumir mais risco é uma expectativa de maior retorno. Todas as formas de
investimentos possuem risco, a diferença fica
na intensidade de cada um. O retorno positivo
(maior), geralmente, é proporcional ao risco
que se está disposto a correr.
Assim, considerando a intensidade, o perfil super conservador tem menor risco, com menos
expectativas de retorno no longo prazo. Já os
formatos mais agressivos apresentam mais
riscos, mas indicam possibilidade de alto retorno em um grande período.

7

CONFIRA ABAIXO A RELAÇÃO DE
RETORNO E RISCO CONSIDERANDO
OS PERFIS DA CELPOS:

Superagressivo

ALTO
Agressivo

Moderado

Retorno
esperado

Conservador

Super
Conservador

BAIXO

8

Risco

ALTO

COMO ESCOLHER O MEU PERFIL
DE INVESTIMENTO?
Uma vez por ano os Participantes do CELPOS CD
têm a opção de alterar ou escolher o Perfil de Investimentos mais adequados às suas perspectivas para
o futuro. Confira o passo a passo:
A ESCOLHA PODE SER FEITA PELO SITE OU APP:
Site da Celpos: basta acessar a “Área do Participante”, fazer login (com CPF e senha) e clicar clicar
em “Perfil de Investimento” e em seguida “Alterar
Perfil”.
Aplicativo Celpos: acesse através do seu celular
a Play Store (Android) ou a App Store (iOS) e baixe
o app Celpos. Em seguida, faça o login. O processo
é semelhante ao site: coloque seu CPF e a mesma
senha, e clique em “Perfil de Investimento” e em seguida “Alterar Perfil”
O Participante só terá a chance de alterar novamente no perfil de investimento na virada do calendário:
ou seja, se alterou ou optou por um perfil esse ano,
somente no ano seguinte poderá fazer novas mudanças.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A alteração de perfil também pode ser feita
através de formulário impresso, porém, este
deve ser entregue na Área de Atendimento,
localizada na sede da Celpos, no Recife.
Ao fazer a sua opção ou alteração, o prazo
para conclusão do processo é de até 30 dias.
Vale ressaltar que uma vez concluído o processo de mudança, ele não poderá ser desfeito.
No aplicativo e no site da Celpos também é
possível acessar o histórico de solicitações
de mudanças. Assim, você poderá acompanhar todas as suas alterações e verificar o
status da sua atual escolha, pois, assim que
for processada pela Celpos, aparecerá nesse histórico.
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MAIS ALGUMAS DICAS PARA AJUDAR VOCÊ A
ESCOLHER O SEU PERFIL DE INVESTIMENTO

RISCO

TEMPO

Cada pessoa tem um
nível diferente de aceitação aos variados tipos de
riscos. Para optar por um
perfil, você deverá identificar se aceita ou não
possíveis perdas financeiras em troca de ganhos
maiores no futuro. A partir
daí, poderá escolher entre
perfis mais ou menos
conservadores.

Quanto mais próximo à
aposentadoria, menos
riscos devem ser enfrentados. Assim, é importante avaliar em qual fase da
vida o Participante está
e só então definir qual
o perfil ideal em cada
situação.

ESTUDE
RESULTADOS

Pesquise e leia muito sobre como está o
mercado financeiro e quais são as previsões futuras. Nem sempre ir no ritmo das
outras pessoas é uma boa opção. É preciso estudar os resultados apresentados
pelos investimentos e avaliar quais deles
lhe trarão o retorno desejado.

MUDANÇAS

Mudar de perfil nem
sempre é uma boa ideia.
Antes de alterar a opção
escolhida é preciso analisar uma série de fatores
que vão além da vontade
do Participante, como o
cenário econômico, por
exemplo. Trocar de perfil
no momento errado pode
até colocar em risco todo
o planejamento de rentabilidade desejada.

TIPO DE
PERFIL

Por fim, é preciso avaliar quais os perfis
oferecidos pela Celpos e qual modalidade de investimentos existe em cada um
deles. As opções vão desde o perfil Super
Conservador, que é indicado para quem
não quer correr tanto risco, até o Superagressivo, voltado para quem não tem
medo de perdas financeiras, em troca de
retornos maiores a longo prazo.

FIQUE ATENTO

1. Previdência é um investimento de longo pra-

zo. Ter isso em mente facilita na hora da escolha,
que deve se adequar às suas expectativas e está
alinhada com o tempo que falta para sua aposentadoria.

2. Lembre-se também que bons resultados no
passado não significam a certeza de um desempenho positivo no futuro.

ONDE ENCONTRO AS INFORMAÇÕES?
SITE DA CELPOS (www.celpos.com.br)
Acesse a área exclusiva sobre perfis no site da Celpos e
confira nossos materiais informativos sobre o tema. Eles
lhe ajudarão ainda mais na escolha! Vá até a página localizada no menu principal do site, clique em “INVESTIMENTOS” e em seguida na aba “PERFIS DE INVESTIMENTOS”. A rentabilidade dos perfis também está
disponível mensalmente no box “RENTABILIDADE DOS
PLANOS”, que fica na parte inferior da página inicial do
site da Celpos.
PORTAL EDUCACelpos (www.educacelpos.com.br)

No portal EDUCACelpos confira a página exclusiva
sobre os planos. Lá é possível conferir também informações sobre os perfis de investimentos da Celpos. No
menu lateral, no item “CUIDE DO SEU FUTURO”, clique
em “CELPOS – CONECTADA COM O SEU FUTURO”.
O site conta ainda com diversas ferramentas, como
vídeos, podcasts (programas de áudio), notícias sobre
finanças, previdência, qualidade de vida e indicações de
livros e cursos sobre esses assuntos.
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