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HISTÓRIA DOS PERFIS



IMPLEMENTAÇÃO
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Arrecadação

• Identificação 
dos recursos

TI

• Implementação 
de sistemas

• Integração das 
informações

Jurídico

• Criação de 
protocolos  no 
fluxo de opção 
de perfil

• Parecer Jurídico 
– legal opinion

Investimentos

• Estrutura de 
investimentos
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IMPLEMENTAÇÃO - COMUNICAÇÃO



O  QUE É PERFIL DE INVESTIMENTO?
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O  QUE É PERFIL DE INVESTIMENTO?
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Produto que permite a diferenciação dos investimentos 
de acordo com as características demográficas e 

econômicas dos participantes
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OBJETIVOS

Otimizar a poupança 
previdenciária

Educação Previdenciária e 
Financeira

Convidar o participante 
para a administração da 

sua aposentadoria
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MODELOS DE PERFIS

Fácil de entender, mas
- Viéses na decisão -> difícil de auferir o real apetite ao risco

Conservador Moderado / 
Balanceado

Agressivo

ESTILO DE VIDA
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Modelo que 
diferencia os 
participantes 

de acordo com 
a idade 

Participantes mais 
jovens possuem 

tempo adequado 
para que as teses de 

investimento 
amadureçam, 

podendo assim 
ganhar um prêmio 

de risco

Participantes mais 
próximos da 

aposentadoria não 
possuem muito 

tempo para 
recuperação de 

eventuais perdas

Assim, espera-se 
que o benefício do 
participante seja 

otimizado quando 
chegar o momento 
da aposentadoria

CICLO DE VIDA
MODELOS DE PERFIS
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CICLO DE VIDA FUNPRESP
Carteiras de Investimento

Perfis Funpresp

Carteira Preservação Carteira Performance

Tem como parâmetro de rentabilidade
o índice de referência dos planos de
benefícios, que atualmente é IPCA +
4,0% ao ano.

Busca aumentar o desempenho de
rentabilidade das reservas individuais e,
consequentemente, contempla
investimentos de maior risco.
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SEGMENTOS DE APLICAÇÃO 
RES. CMN 4661/18

Renda Fixa

• Títulos Públicos 
Federais

• Fundos de 
Investimento RF

• ETF´s
• FIDC
• Debêntures
• Letras 

Financeiras

Operações 
com 

participantes

• Empréstimos 
consignados

Imobiliários

• Fundos de 
investimento 
imobiliários

• Certificados de 
recebíveis 
imobiliários

• Cédula de 
crédito 
imobiliário

Renda 
Variável

• Ações
• Fundos de 

Investimento RV

• BDR

Exterior

• ETF – índice 
exterior

• BDR – nível I
• FI investimento 

no exterior

Estruturados

• Fundos de 
Investimento 
em 
participações
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CARTEIRA PRESERVAÇÃO

Renda Fixa

• Títulos Públicos 
Federais

• Fundos de 
Investimento RF

• ETF´s
• FIDC
• Debêntures
• Letras 

Financeiras

Operações 
com 

participantes

• Empréstimos 
consignados

Imobiliários

• Fundos de 
investimento 
imobiliários

• Certificados de 
recebíveis 
imobiliários

• Cédula de 
crédito 
imobiliário

Renda 
Variável

• Ações
• Fundos de 

Investimento RV

• BDR

Exterior

• ETF – índice 
exterior

• BDR – nível I
• FI investimento 

no exterior

Estruturados

• Fundos de 
Investimento 
em 
participações
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CARTEIRA PERFORMANCE

Renda Fixa

• Títulos Públicos 
Federais

• Fundos de 
Investimento RF

• ETF´s
• FIDC
• Debêntures
• Letras 

Financeiras

Operações 
com 

participantes

• Empréstimos 
consignados

Imobiliários

• Fundos de 
investimento 
imobiliários

• Certificados de 
recebíveis 
imobiliários

• Cédula de 
crédito 
imobiliário

Renda 
Variável

• Ações
• Fundos de 

Investimento RV

• BDR

Exterior

• ETF – índice 
exterior

• BDR – nível I
• FI investimento 

no exterior

Estruturados

• Fundos de 
Investimento 
em 
participações



Perfil de Investimento Idade do participante Carteira Preservação Carteira performance

Perfil 1 Até 40 anos 55% a 70% 30% a 45%

14

ALOCAÇÃO PADRÃO



Perfil de Investimento Idade do participante Carteira Preservação Carteira performance

Perfil 1 Até 40 anos 55% a 70% 30% a 45%

Perfil 2 De 41 e 50 anos 70% a 85% 15% a 30%
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ALOCAÇÃO PADRÃO



Perfil de Investimento Idade do participante Carteira Preservação Carteira performance

Perfil 1 Até 40 anos 55% a 70% 30% a 45%

Perfil 2 De 41 e 50 anos 70% a 85% 15% a 30%

Perfil 3 De 51 a 60 anos 85% a 100% 0 a 15%
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ALOCAÇÃO PADRÃO



Perfil de Investimento Idade do participante Carteira Preservação Carteira performance

Perfil 1 Até 40 anos 55% a 70% 30% a 45%

Perfil 2 De 41 e 50 anos 70% a 85% 15% a 30%

Perfil 3 De 51 a 60 anos 85% a 100% 0 a 15%

Perfil 4 Acima de 60 anos 100% 0%
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ALOCAÇÃO PADRÃO
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ESCOLHA INDIVIDUAL

Os participantes que desejarem 
optar por um perfil diferente da 

alocação padrão passarão por um 
teste de adequação via chatbot

(Vic)

- Conhecimento em finanças 
- Apetite ao risco
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ESCOLHA INDIVIDUAL

O resultado do teste de adequação 
apontará uma sugestão de perfil ao 

participante. 

Ainda assim, o participante poderá 
optar por um perfil diferente do 

sugerido pela Vic.
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ESCOLHA INDIVIDUAL
Protocolos na plataforma de perfis

Protocolo de orientação

Mensagem sobre o conceito do Ciclo de Vida e a regra de 
enquadramento adotada pela Funpresp-Exe



21

Protocolo de orientação

Mensagem sobre o conceito do Ciclo de Vida e a regra de 
enquadramento adotada pela Funpresp-Exe

Protocolo de ponderação

Mensagem sobre a eficácia do teste e os riscos envolvidos ao optar por 
uma plano divergente do teste de adequação.

ESCOLHA INDIVIDUAL
Protocolos na plataforma de perfis
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Protocolo de orientação

Mensagem sobre o conceito do Ciclo de Vida e a regra de 
enquadramento adotada pela Funpresp-Exe

Protocolo de ponderação

Mensagem sobre a eficácia do teste e os riscos envolvidos ao optar por 
uma plano divergente do teste de adequação.

Protocolo de aceite

Procedimentos para confirmação e registro de que a Funpresp-Exe
recebeu a solicitação da escolha do perfil selecionado no TERMO DE 
OPÇÃO DE PERFIL

ESCOLHA INDIVIDUAL
Protocolos na plataforma de perfis
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Protocolo de orientação

Mensagem sobre o conceito do Ciclo de Vida e a regra de 
enquadramento adotada pela Funpresp-Exe

Protocolo de ponderação

Mensagem sobre a eficácia do teste e os riscos envolvidos ao optar por 
uma plano divergente do teste de adequação.

Protocolo de aceite

Procedimentos para confirmação e registro de que a Funpresp-Exe
recebeu a solicitação da escolha do perfil selecionado no TERMO DE 
OPÇÃO DE PERFIL

Enquanto o participante não assinar o protocolo de aceite
seu perfil não será alterado!

ESCOLHA INDIVIDUAL
Protocolos na plataforma de perfis



24

SIMULADOR DE BENEFÍCIO
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PERÍODO DE ESCOLHA DOS PERFIS

Primeira escolha

• 1º de janeiro               
até                                     
29 de fevereiro de 
2019

Ingressante na 
Funpresp após a 

implementação dos 
perfis

• Até o final do mês 
subsequente a 
entrada do plano

• Em caso de adesão 
automática, o prazo 
começa a contar a 
partir do 91º dia

A partir do primeiro 
ano após a primeira 

escolha

• Anualmente no mês
de aniversário
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BOA RELAÇÃO COM OS PERFIS

Um fundo de pensão fez um levantamento sobre o 
desempenho dos perfis. 

O objetivo foi verificar em que medida o viés de resultado pode 
atrapalhar o acúmulo de poupança previdenciária
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Um fundo de pensão fez um levantamento sobre o 
desempenho dos perfis. 

O objetivo foi verificar em que medida o viés de resultado pode 
atrapalhar o acúmulo de poupança previdenciária

Foi montada uma carteira hipotética em que o perfil com maior 
rentabilidade de cada ano fosse a escolha do ano seguinte. 
Parece uma boa ideia, não?!

Esse perfil hipotético foi comparado ao desempenho dos 
demais perfis. Segue o resultado:

BOA RELAÇÃO COM OS PERFIS
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tempo

retorno

Perfil “vencedor”

BOA RELAÇÃO COM OS PERFIS
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tempo

retorno

Perfil “vencedor”

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura!

BOA RELAÇÃO COM OS PERFIS
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SITE

Os perfis possuem seção  
especial no site da Funpresp:

www.funpresp.com.br/perfis

• Simulador
• Manuais
• E-book 
• Vídeos 

http://www.funpresp.com.br/perfis



