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O Plano PAI oferece aos participantes três opções de perfis de investimento,  

que determinam a forma como o dinheiro será aplicado no mercado financeiro.   

A escolha do perfil de investimento é uma decisão de grande responsabilidade,  

que influenciará diretamente nos rendimentos para formação de poupança  

para a sua aposentadoria. Para ajudar você nessa escolha, preparamos este  

material explicativo. Nele, você conhecerá quais são esses perfis,  

as características de cada um deles e os principais aspectos e riscos que  

você deverá analisar, no momento de sua escolha. Leia com bastante atenção,  

converse com sua família e tire todas as suas dúvidas antes de fazer sua opção! 

Para facilitar o seu entendimento vamos relembrar como  

o Plano PAI funciona.

O PLANO PAI

Atualmente, no Plano PAI, você faz contribuições mensais para formar uma

poupança que utilizará quando se aposentar para complementar o benefício

de aposentadoria do INSS. E a patrocinadora, que é a empresa em que você

trabalha, também faz contribuições para aumentar essa poupança.

Os recursos do Plano, que incluem a sua poupança e a dos demais

participantes, são investidos no mercado financeiro e a rentabilidade obtida é

repassada proporcionalmente para o saldo de cada participante.

A EScOLhA dOS PerfIs de InvestImento

Os participantes do Plano PAI possuem perfis diferentes, como idade,  

composição familiar, tempo de carreira profissional, planos para o futuro,  

entre outros aspectos, o que requer estratégias diferentes também na hora  

de acumular a reserva financeira para o momento da aposentadoria.

Por esta razão, a Fundação Itaúsa oferece três opções de perfis de investimento. 

desse modo, o participante tem mais flexibilidade em relação aos seus recursos no 

Plano PAI, podendo escolher a opção de investimento que seja mais adequada ao 

seu momento de vida e seus objetivos futuros.

A escolha do perfil não é algo permanente, ou seja, ao longo do período de 

acumulação dos recursos, caso queira, você poderá trocar de perfil, desde que 

respeitado o prazo de 6 meses da última alteração. Vale lembrar apenas que 

mudanças frequentes de perfil podem impactar no retorno dos investimentos. 

BASE LEgAL dOS PerfIs de InvestImento

Os Perfis de Investimento são regidos por três documentos: regulamento do Plano 

PAI, regulamento do Programa de Perfis e Política de Investimentos, todos 

desenvolvidos pela diretoria Executiva e aprovados pelo conselho deliberativo da 

Fundação Itaúsa, após criteriosa análise de sua legalidade e aderência à legislação e 

regulamentação vigente. Você pode conferir a íntegra desses documentos  

na área restrita do site www.funditausaind.com.br.

https://itausa.participante.com.br/logon
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Renda FixaO quE é um PerfIl de 

InvestImento?

é uma forma de aplicação financeira 

que o participante do Plano PAI deve 

escolher para investir o seu Saldo de 

conta do plano, considerando as várias 

possibilidades de investimentos,

como renda fixa e/ou renda variável,

entre outras. Os Perfis de Investimento

devem sempre observar as diretrizes

da Política de Investimentos. 

A Fundação Itaúsa Industrial oferece três Perfis de Investimento: o

Perfil conservador, o Perfil moderado e o Perfil Agressivo. A diferença

entre eles está na forma de aplicação dos recursos, que pode ser mais

conservadora ou mais agressiva, ou seja, com mais ou menos riscos

em busca das rentabilidades características de cada perfil.

Teoricamente, no longo prazo, aplicações com maior risco tendem a

gerar retornos mais altos, enquanto as mais conservadoras tendem a

gerar uma rentabilidade mais estável, porém, a volatilidade (variações

significativas na rentabilidade para mais ou menos) do rendimento das

aplicações agressivas é maior. Tudo dependerá de como o mercado

financeiro se comportará.

são investimentos em títulos de dívida  
pública ou privada que têm a remuneração  
paga em períodos  
e condições previamente estabelecidos.

A remuneração pode ocorrer de duas formas  
nesta modalidade:

Pós-fixada
Na renda fixa pós-fixada o investidor só conhece 
o retorno no final da aplicação, de acordo com o 
indexador definido que pode ser a taxa Selic ou 
o cdI, por exemplo. Taxas de juros em elevação 
favorecem as aplicações pósfixadas, porque elas 
acompanham o movimento de alta. O contrário, no 
entanto, também é verdadeiro.

OPçõES dE INVESTImENTO  

PolítIcA de InvestImentos do PlAno PAI

conforme a legislação vigente, os Perfis de Investimento do Plano PAI 

poderão utilizar alguns dos segmentos de investimentos para aplicar 

os recursos do Plano. São permitidos:

entenda como funciona a metodologia de marcação a mercado

Ainda que o conceito de Renda Fixa usualmente remeta à convicção de uma rentabilidade certa e 
constantemente positiva, nem sempre é isso o que acontece. daí a importância de entendermos a 
dinâmica do mercado e alguns outros conceitos. 

A Renda Fixa, como o próprio nome sugere, é um tipo de investimento no qual o cálculo da remuneração 
é previamente definido e conhecido desde o momento da aplicação. No entanto, não significa que a 
rentabilidade também será fixa, já que a mesma irá variar conforme o índice ao qual o título esteja atrelado.  

Outro ponto que precisamos ter em mente é a metodologia de precificação dos ativos. Na Fundação 
Itaúsa Industrial a cota e a rentabilidade dos investimentos são calculadas com base no conceito de 
“marcação a mercado”. Trata-se de uma atualização, normalmente diária, do preço de um ativo de renda 
fixa ou da cota de um fundo de investimento. Resumindo, ela permite que a Fundação Itaúsa saiba o 
preço de mercado atual do ativo, ou seja, qual o valor que receberia caso optasse por vender ou resgatar 
esses títulos naquele dia.

Prefixada
São investimentos que diferem da renda fixa pós-
fixada porque o investidor conhece de antemão a taxa 
de retorno. A remuneração é fixada no momento em 
que ocorre a aplicação financeira, mas é necessário 
que ela seja mantida até o vencimento para que isso 
se confirme. O risco existente nessa modalidade de 
renda fixa é que as variações ocorridas no mercado 
financeiro ao longo do tempo podem desvalorizá-la 
momentaneamente. Existem ativos que reúnem uma 
parcela de remuneração pós-fixada e outra prefixada. 
Nesse caso estão inclusos títulos indexados à inflação 
que podem ser públicos ou privados e que, em geral, 
possuem remuneração vinculada às variações da 
inflação acrescidas de juros.
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São investimentos em ativos negociados em 
mercados de renda fixa ou bolsa de valores em 
países estrangeiros, de modo que o risco de 
variação dos preços dos ativos é impactado 
principalmente pelas condições econômicas
dos países sede dos investimentos, estando  
sujeitos, ainda, ao impacto da variação cambial.
o principal objetivo é a diversificação dos
investimentos por meio de alocação em 
segmentos de mercado que não são possíveis 
no Brasil, bem como ter exposição a outras 
economias, principalmente a de países 
desenvolvidos.

São investimentos realizados em fundos classificados 
como multimercados que buscam retornos 
diferenciados por meio de alocação em diversas 
classes de ativos financeiros como juros,
moedas e ações. Também podem ser realizadas
alocações que buscam investir em ativos reais como
empreendimentos imobiliários, ou que possuem
participação ativa nas empresas em que investem,
influenciando na estratégia e gestão. o principal
objetivo dos investimentos estruturados é
investir em produtos cuja rentabilidade não
tenha relação direta com os investimentos de
renda fixa e variável tradicionais.

são investimentos cujo período e forma
de remuneração não são definidos
no momento da aquisição e flutuam
conforme o mercado financeiro. As ações
são o melhor representante deste segmento,
cujo retorno do investimento só é conhecido no
momento da venda, que pode ocorrer no curto
ou longo prazo. dentre os principais fatores que
impactam o preço das ações destacam-se as
condições econômicas do país como inflação e
crescimento do PIB, que afetam os resultados
e saúde financeira das empresas, dependendo
do segmento que atuam. sendo assim esses
investimentos estão sujeitos a condições
que podem resultar em variações de
rentabilidade, tanto positivas quanto
negativas, o que pode gerar volatilidade,
principalmente em prazos mais curtos.

são os empréstimos realizados para os
participantes do Plano. Os recursos emprestados são
rentabilizados por meio de juros e demais encargos 
definidos na Política de Investimentos do Plano PAI.
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CONHEÇA OS PERFIS DE INVESTIMENTO
DO PlAno PAI

O Plano PAI da Fundação Itaúsa Industrial estabeleceu três Perfis

de Investimento aos participantes: Perfil conservador, moderado e

Agressivo. O participante deve optar pelo perfil que lhe convém.

Nas páginas seguintes é possível conferir as características  

e as faixas de alocação de cada um dos perfis.
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Renda Fixa

99%

ALOCAÇÃO ALVO PARA 2021

10 11

1%

Empréstimo

Esse perfil aloca 100% do seu patrimônio em renda fixa e  

outra parte das aplicações podem ser investidas no segmento  

de Operações com Participantes (Empréstimos).

Por buscar a menor oscilação possível na rentabilidade,  

investe em títulos de renda fixa de curto prazo, que  

sejam atrelados à taxa cdI ou Selic, e que possuem  

volatilidade muito baixa. Em função dessas  

características, sua rentabilidade esperada  

é próxima ao cdI.

ele é indicado aos participantes que  

possuem grande aversão a risco e  

desconforto significativo em períodos  

de oscilação da rentabilidade (volatilidade). 

o perfil prioriza a proteção do principal  

à manutenção do poder de compra.

No gráfico estão descritos os percentuais alvo

para o Perfil conservador, ou seja, os valores que

pretendem ser alocados durante o ano de 2020.

Lembrando que os percentuais podem variar

dentro de uma margem (mínimo e máximo),

conforme a tabela ao lado.

 mín. alvo máx.

Renda Fixa 57% 99% 100%

Renda Variável 0% 0% 5%

Estruturado 0% 0% 20%

Imobiliário 0% 0% 5%

Empréstimo 0% 1% 3%

Exterior 0% 0% 10%
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Exterior

61%

6%

13%

20%

ALOCAÇÃO ALVO PARA 2021
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Esse perfil possui maior diversificação, pois aplica seu patrimônio 

em investimentos em renda fixa, variável e, em menor medida, em 

investimentos no exterior e investimentos estruturados (que podem 

investir em diversas classes de ativos dentro e fora do Brasil). 

é importante destacar que o perfil moderado possui patamar 

intermediário de risco e, apesar da diversificação, se ocorrerem 

fatos que levem a piora do cenário macroeconômico, é possível 

que se apresentem rentabilidades negativas em alguns períodos.  

As possibilidades de perdas são  

maiores do que o perfil conservador.

ele é indicado para quem tem  

maior tolerância às oscilações  

do mercado financeiro e consegue  

lidar com maior exposição aos riscos  

em busca de melhores retornos  

em prazos mais longos.

No gráfico estão descritos os percentuais alvo

para o Perfil moderado, ou seja, os valores que

pretendem ser alocados durante o ano de 2020.

Lembrando que os percentuais podem variar

dentro de uma margem (mínimo e máximo),

conforme a tabela ao lado.

mín. alvo máx.

Renda Fixa 35% 61% 100%

Renda Variável 0% 20% 30%

Estruturado 0% 13% 20%

Exterior 0% 6% 10%
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13%

37%

ALOCAÇÃO ALVO PARA 2021

14 15

Esse perfil conta com os mesmos ativos que o perfil Moderado, porém em 

diferentes proporções. O Agressivo tem maior exposição ao risco, pois 

além da alocação na renda fixa, possui uma maior exposição em renda 

variável, investimentos no exterior e investimentos estruturados (que podem 

investir em diversas classes de ativos dentro e fora do Brasil). Isso quer 

dizer que os resultados obtidos no perfil Agressivo tendem a ser 

potencializados quando comparados ao perfil Moderado.

Essa afirmação vale tanto para rentabilidades positivas como para 

rentabilidades negativas, o que pode  

ocorrer com maior frequência.  

Ou seja, pode apresentar resultados  

negativos em alguns períodos.  

Por isso, essa alternativa tem  

patamar elevado de risco.

Ele é indicado para quem tem  

maior tolerância às oscilações do  

mercado financeiro e consegue lidar com a alta exposição aos riscos em 

busca de obter os melhores retornos em prazos mais longos.

No gráfico estão descritos os percentuais alvo

para o Perfil Agressivo, ou seja, os valores que

pretendem ser alocados durante o ano de 2020.

Lembrando que os percentuais podem variar

dentro de uma margem (mínimo e máximo),

conforme a tabela ao lado.

mín.  alvo máx.

Renda Fixa 15% 42% 100%

Renda Variável 0% 37% 50%

Estruturado 0% 13% 20%

Exterior 0% 8% 10%
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Considerando um investimento de R$ 1.000...

CARACTERÍSTICA  
DO INVESTIMENTO

SITUAÇÃO DE ALTA  
DA BOLSA DE VALORES (AÇÕES)

SITUAÇÃO DE BAIXA  
DA BOLSA DE VALORES (AÇÕES)

CONSERVADOR

100% 
RENDA FIXA

Marcelo optou por um investimento conservador. Neste 
 

O rendimento desta aplicação foi de 10%. Ou seja:
R$ 1.000 x 10% = R$ 100
Com isso, Marcelo obteve:
ganho de R$ 100 
ou 10% de retorno

Anderson optou por um investimento conservador. 
Neste exemplo, os R$ 1.000 foram investidos em 

Ou seja: 
R$ 1.000 x 10% = R$ 100
Com isso, Anderson obteve:
ganho de R$ 100 
ou 10% de retorno

MODERADO

85% 
RENDA FIXA

15% 
RENDA VARIÁVEL

Juliana optou por um investimento moderado. Neste 

10%, e o da renda variável 30%. Ou seja: 
1) RF: R$ 850 x 10% = R$ 85 
2) RV: R$ 150 x 30% = R$ 45 
= R$ 85 + R$ 45 = R$ 130
Então, Juliana obteve:
ganho de R$ 130 
ou 13% de retorno

Luiz optou por um investimento moderado. Neste 

10%, e o da renda variável foi de –30% (perda de 30%). 
Ou seja:
1) RF: R$ 850 x 10% = R$ 85
2) RV: R$ 150 x –30% = –R$ 45
= R$ 85 – R$ 45 = R$ 40
Então, Luiz obteve:
ganho de R$ 40 
ou 4% de retorno

AGRESSIVO

70% 
RENDA FIXA

30% 
RENDA VARIÁVEL

Roberto optou por um investimento agressivo. Neste 

10%, e o da renda variável, 30%. Ou seja:
1) RF: R$ 700 x 10% = R$ 70
2) RV: R$ 300 x 30% = R$ 90
R$ 70 + R$ 90 = R$ 160
Então, Roberto obteve:
ganho de R$ 160
ou 16% de retorno

Igor optou por um investimento agressivo. Neste exemplo, 

o da renda variável foi de –30% (perda de 30%). Ou seja:
1) R$ 700 x 10% = R$ 70
2) R$ 300 x –30% = –R$ 90 
R$ 70 – R$ 90 = –R$ 20
Então, Igor obteve:
perda de R$ 20
ou –2% de retorno (negativo)

16 17

EXEmPLOS dE RENTABILIdAdE

rendA fIXA vs. rendA vArIÁvel

Entenda, na prática, como as oscilações do mercado financeiro influenciam

os resultados dos Perfis de Investimento com estes exemplos que utilizam

investimentos em Renda Fixa e em Renda Variável:

Os exemplos abaixo são investimentos fictícios, criados para ilustrar o conceito dos investimentos 

e seus resultados com a variação do mercado financeiro.



 | Fundação Itaúsa Industrial Fundação Itaúsa Industrial | 

M
ER

C
A

D
O

 F
IN

A
N

C
EI

R
O

TE
M

P
O

 E
 O

 R
IS

C
O

 
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

18 19

A VOLATILIdAdE NO

mercAdo fInAnceIro

A volatilidade de investimentos é o

quanto um ativo qualquer, como uma ação, se movimenta durante um certo período

de tempo, como por exemplo 1 dia ou 1 mês.

exemplo: se uma ação custa R$ 10 e se move em média R$ 0,10 para cima ou

para baixo, ela é uma ação com baixa volatilidade. um investimento previsível, por

assim dizer.

mas se outra ação que custa também R$ 10 costuma variar, em média,

R$ 2 por dia, seja para cima ou para baixo, além de apresentar um maior

risco ao investidor com esse “vai e volta”, ela é considerada como uma ação

de grande volatilidade.

Ter uma alta volatilidade não significa que o investimento é bom ou ruim, porém,

é importante que o investidor que escolhe um perfil com maior volatilidade, como

o Perfil Agressivo, esteja ciente que podem existir meses em que a rentabilidade

seja bastante impactada e até mesmo negativa.

A ImPORTÂNcIA dO

temPo e do rIsco

Além de conhecer as regras e as características dos Perfis de Investimento,

e sanar todas as suas dúvidas sobre o assunto, na hora de fazer a sua opção

você deve levar em consideração, principalmente, o seu tempo de permanência

no Plano e os riscos do perfil escolhido. Veja, a seguir, a influência dessas

variáveis nos investimentos.
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ImPORTÂNcIA do temPo

O horizonte de tempo nos investimentos  

é o ponto de partida para definir como você 

vai investir os seus recursos. E, para isso, 

você precisa identificar se o seu investimento 

seráde curto, médio ou Longo Prazo.

• curto Prazo: investimentos em que  

você utilizará os recursos em menos de  

1 ano, como, por exemplo, a compra  

de itens de consumo imediato: pagamento  

de contas, cursos, viagens, etc.

• médio Prazo: investimentos em que  

você utilizará os recursos em um prazo de  

1 a 7 anos, como, por exemplo, a aquisição 

de bens duráveis: compra ou troca do  

carro, reforma da casa, etc.

• longo Prazo: investimentos em que  

você utilizará os recursos em um prazo 

superior a 7 anos como, por exemplo,  

planos para a compra de bens duráveis  

mais caros: imóvel, acumulação

de recursos para a aposentadoria, etc.

Tendo esta visão, você poderá escolher  

o melhor tipo de investimento para  

guardar dinheiro para os seus planos.  

geralmente, os investimentos de curto  

prazo possuem menor volatilidade, e 

consequentemente, maior segurança,  

enquanto os de longo prazo são

mais voláteis. Portanto, tudo depende  

da suatolerância ao risco.

Por exemplo: um investidor que aceita  

riscos em busca de um retorno maior  

deve contar com bastante tempo antes  

do momento de utilizar os recursos, pois  

o tempo é importante para acomodar as  

oscilações que os investimentos

de risco estão sujeitos e permitir que o

investimento se recupere de eventuais  

perdas que ocorrerem durante o tempo 

de aplicação.

Quando falamos de tempo em um plano de
aposentadoria, falamos de duas etapas: primeiro
o período de acumulação das contribuições  
(suas e da patrocinadora em seu nome), que são 
feitas desde sua adesão ao plano até o momento 
da sua aposentadoria e, depois, o período de 
recebimento do benefício.

exemplo 1: caso opte pelo Perfil Agressivo e ainda
tenha mais de 10 ou 15 anos até sua aposentadoria,
é possível que você sofra com algumas variações
negativas no meio do caminho. mas, devido ao longo
período de acumulação, é comum ainda ter tempo hábil
de recuperar os resultados negativos dessas oscilações.

exemplo 2: porém, numa situação em que você
não tenha de 10 a 15 anos disponíveis até a
sua aposentadoria, correr grandes riscos não é
aconselhável, pois será mais difícil compensar uma
possível perda em seus investimentos, refletindo
diretamente no valor do seu benefício.

Por isso, quanto mais próximo você estiver da 
aposentadoria, mais aconselhável é você  
preservar seu saldo em opções mais
conservadoras ao invés de se expor a
investimentos de risco em busca de  
rentabilidades mais elevadas.

O tempo disponível para aplicação é um fator
importante nos investimentos, porém, na escolha
de seu perfil, esta não deve ser a única variável
considerada.

O seu saldo no Plano PAI será formado por
suas contribuições, pelas contribuições que
a patrocinadora fará em seu nome e pela
rentabilidade obtida com os investimentos  
do seu saldo.

Em alguns casos, em função do tempo que os
recursos ficam aplicados, a rentabilidade obtida
representa a maior parcela do saldo de conta total.

Quanto antes você começar a poupar, mais
influência os juros terão sobre o seu saldo  
de conta total e maior será a sua poupança  
para a aposentadoria.



 | Fundação Itaúsa Industrial Fundação Itaúsa Industrial | 

R
IS

C
O

M
ER

C
A

D
O

 

 

 
 

 

22 23

ImPORTÂNcIA do rIsco

Todos nós corremos riscos diariamente.

Tudo que fazemos ou dizemos pode gerar

consequências diferentes daquelas que

se imagina. No mercado financeiro não é

diferente.

Geralmente, o risco nas aplicações é

proporcional ao retorno positivo que

se consegue, ou seja, quanto maior

o risco que se está disposto a correr,

possivelmente, maiores serão os

seus ganhos. mas também existe a

possibilidade de retornos negativos na

mesma proporção. É o risco que se corre

em busca de melhores rentabilidades.

Existem diversos tipos de riscos ligados

aos investimentos, mas os mais importantes

para ajudar na sua avaliação dos perfis

de investimento são os riscos de crédito

e de mercado.

RIScO de mercAdo

O risco de mercado é proporcional à variação

de um índice ao qual um título está atrelado ou

à variação no preço de uma ação.

exemplo 1: no mercado de renda fixa, se você

compra um título prefixado, este é atrelado

a uma certa taxa de juros fixa. Se, após um

período, essa taxa subir, seu título perde

valor de mercado, pois outros títulos estarão

pagando rendimentos melhores devido às taxas

de juros maiores. da mesma forma que se a

taxa índice cair, seu título se valoriza, pois ele

estará pagando rendimentos maiores do que os

praticados no mercado naquele momento.

exemplo 2: no mercado de ações,  

caso você compre uma ação de uma empresa  

líder do mercado, mas com a crise econômica,  

suas ações na bolsa de valores caiam, você  

perderá dinheiro caso as venda neste momento, 

pois estará vendendo por um valor menor do  

que comprou. Em uma situação como essa,  

muitas vezes o aconselhável é aguardar a 

recuperação do mercado e, consequentemente,  

a retomada do preço de suas ações.
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rIsco dE cRédITO

O risco de crédito ocorre com a possibilidade

de o emissor de um título não pagar o que deve

ao investidor que o comprou por algum motivo.

Por exemplo: quando se compra um título

de algum banco ou ações de uma empresa e

este banco ou empresa vai à falência. Nesta

situação, boa parte ou a totalidade do dinheiro

investido pode ser perdida.

Importante! A gestão dos investimentos

e dos riscos envolvidos nos Perfis de 

Investimento será realizada por profissionais 

qualificados e feita em conformidade com as 

diretrizes traçadas pelo conselho deliberativo na 

Política de Investimentos do Plano PAI.

Antes de fazer a escolha do seu perfil de investimento, recomenda-se levar em 
consideração os pontos abaixo: 

- Analise seu momento de vida e seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo;

- compreenda seu perfil de investidor – é importante perceber o quanto você se sente 
confortável com o desempenho e alocação do perfil escolhido;

- Olhe sempre para a frente em relação aos seus investimentos. Vale lembrar, que 
rentabilidade passada não garante e nem é estimativa para rentabilidade futura.

Lembre-se: resultados passados não garantem 
rentabilidade futura 

leia o material explicativo e tire  

suas dúvidas com a equipe da

fundação Itaúsa Industrial

converse com sua família

e analise seus objetivos

financeiros de curto, médio

e longo prazo

Os seus recursos serão

alocados no perfil escolhido

até o mês subsequente após

a sua opção

O valor que será alocado no

perfil escolhido será o saldo  

de conta total, ou seja, o saldo

de conta de participante  

e de patrocinadora

O seu saldo será atualizado com

a rentabilidade apurada no mês,

considerando os percentuais de

aplicação nos segmentos (renda

fixa, renda variável, investimentos

estruturados, investimentos

no exterior e operações com

participantes) do perfil escolhido

Você poderá alterar o perfil de

investimento escolhido quando

preferir, com um intervalo mínimo

de 6 meses da última opção

Acompanhe o seu saldo de conta  

na Área do Participante no site da 

Fundação Itaúsa Industrial:  

www.funditausaind.com.br

A opção e a manutenção do

Perfil de Investimento são de total

responsabilidade do participante,

pois somente ele poderá avaliar os

diversos fatores de risco que quer

correr e o momento de vida em que

se encontra.

https://itausa.participante.com.br/logon
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PrecIso escolher um  

PerfIl de InvestImento?

Sim, todos os participantes e  

assistidos devem optar por um  

dos perfis disponíveis.

É Possível mudAr o meu  

PerfIl de InvestImento?  

QuAndo Posso fAzer Isso? 

Sim, é possível mudar. Não existem 

meses específicos para a mudança  

do perfil. Você pode solicitar a alteração  

a qualquer momento, porém, com  

um intervalo mínimo de 6 meses  

entre cada opção.

Por exemplo: se solicitou sua última 

alteração em janeiro, só poderá solicitar 

nova alteração a partir de julho, 6 meses 

depois. mas se, em julho, preferir manter 

o mesmo perfil e só decidir alterar em 

outubro, serão contados 6 meses a  

partir de então para a nova opção,  

que poderá ser feita, neste caso, a partir 

de abril do ano seguinte.

como fAço PArA AlterAr  

o meu PerfIl de InvestImento?

Você deve entrar no site da Fundação 

Itaúsa, acessar a área restrita (Portal do 

Participante), escolher o link campanha - 

Alteração de Perfil de Investimento e seguir 

os passos pré-determinados. 

O processo de alteração de perfil de 

investimento conta com um questionário 

de suitability* de preenchimento obrigatório 

para auxiliar o participante a conhecer seu 

perfil de investidor. 

*o questionário de suitability é uma  

ferramenta de autoavaliação e os resultados 

apresentados servem apenas para auxiliá-lo  

na definição do seu perfil de investidor.  

Esclarecemos que não existe nenhuma fórmula  

para definir exatamente o grau de aversão ao  

risco de cada pessoa, portanto a definição do  

seu perfil inicial e as alterações ao longo dos  

anos devem ser objeto de análises periódicas  

dos seus investimentos e reavaliações dos  

seus objetivos pessoais.

www.funditausaind.com.br
A fundAção ItAúsA IndIcArÁ  

QuAl o PerfIl de InvestImento  

mAIs AdeQuAdo PArA mIm?

Não. A escolha do Perfil de Investimento é

de total responsabilidade do participante.  

é necessário que você tenha em mente 

qual a sua expectativa de rentabilidade 

para os seus recursos no plano, o 

risco que está disposto a assumir nos 

investimentos, quanto tempo falta para a 

sua aposentadoria e a duração  

esperada de recebimento do benefício.

http://www.funditausaind.com.br/plano-pai/perfis-de-investimento
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eu não entendo como funcIonA  

o  mercAdo fInAnceIro  

e mesmo AssIm vou ter Que 

comPrAr e vender Ações nA  

BolsA de vAlores?

Não. Esta responsabilidade será dos gestores

dos investimentos especializados contratados 

pela Fundação Itaúsa Industrial.

Posso escolher um PerfIl  

PArA AlocAr As mInhAs 

contrIBuIções e outro PerfIl  

PArA As contrIBuIções  

Que A PAtrocInAdorA  

dePosItA em meu nome?

Não. O perfil escolhido será aplicado para o 

seu Saldo de conta Total, que inclui os saldos 

das suas contribuições de participante e das 

que a patrocinadora faz em seu nome.

o melhor PerfIl PArA oPtAr

É AQuele Que teve A melhor 

rentABIlIdAde no Ano AnterIor?

é importante lembrar que rentabilidades obtidas 

no passado não são garantia para o futuro. 

Porém, é sempre aconselhável observar o 

histórico de rentabilidade dos perfis como um 

dos aspectos a considerar na escolha pela troca 

ou permanência no seu perfil.

se os InvestImentos em rendA 

vArIÁvel APresentAm mAIs  

rIscos, Posso consIderAr  

Que os InvestImentos em rendA  

fIXA não APresentAm?

Não, esta é uma interpretação errada.

As aplicações de renda fixa não são totalmente 

livres de risco. Existe, por exemplo, o risco de 

crédito, que ocorre quando o emissor de um 

título não consegue honrar o seu pagamento 

devido a um imprevisto.

o PerfIl AGressIvo oferece  

umA rentABIlIdAde mAIor  

Por ter PArte dos InvestImentos 

em rendA vArIÁvel?

Não necessariamente. Investimentos mais 

agressivos possuem maiores riscos e são 

menos previsíveis, mas podem proporcionar 

ganhos maiores e também perdas 

maiores. Por isso, esses investimentos são 

recomendados para prazos mais longos, 

assim, há tempo para recuperação no caso de 

perdas significativas. Já os investimentos mais 

conservadores apresentam menores riscos, 

porém, sua rentabilidade tende a ser menor e, 

geralmente, são utilizados como investimentos 

de curto e médio prazo.

Pode Acontecer de A 

rentABIlIdAde

de um PerfIl ser neGAtIvA?

Sim. é possível para qualquer perfil de 

investimento apresentar rentabilidade 

negativa em determinado período. Por 

isso, devemos sempre acompanhar as 

rentabilidades  

dos perfis e analisar o seu comportamento  

a médio e longo prazos.

onde Posso esclArecer

mInhAs dúvIdAs?

Procure a área de Recursos humanos de  

sua unidade ou converse diretamente com  

a equipe da Fundação Itaúsa Industrial.
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material meramente informativo.
A Fundação Itaúsa Industrial não se responsabiliza
pela opção manifestada pelo participante ou assistido.
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