GUIA
PERFIL DE
INVESTIMENTO

TRABALHE
PARA PROTEGER
A SUA RENDA
FUTURA!
TENHA UM
INVESTIMENTO
SEGURO E
PENSADO
PARA VOCÊ!
A Funpresp-Jud oferece três perfis de investimentos aos seus participantes: Vértice

de Investimentos com maturação no curto prazo, afinal, logo você precisará do

2040, Vértice 2050 e Assistidos.

dinheiro acumulado para complementar a sua renda.

O Vértice 2040 e o Vértice 2050 são exclusivos para os participantes em atividade

Na Funpresp-Jud, o modelo Ciclo de Vida é baseado no conceito de Fundos Data-

e foram criados para adequar os níveis de risco dos investimentos de cada par-

Alvo, que utiliza a data de aposentadoria do participante para a estruturação das

ticipante à data provável da sua aposentadoria.

carteiras de investimentos.

Já o perfil Assistidos é para aqueles que passam a receber renda de previdência

A transição entre ativos é feita de maneira gradual. O objetivo é maximizar

complementar pela Funpresp-Jud. Com os perfis, os seus investimentos ficam

a rentabilidade e oferecer uma carteira de investimentos com mais estabilidade

mais parecidos com você, seu momento de vida e suas necessidades!

perto dos anos finais de investimento.

O modelo adotado pela Funpresp-Jud para os perfis de investimentos é o Ciclo

Na Funpresp-Jud, inicialmente os fundos de investimentos terão as datas-alvo

de Vida, que, como o próprio nome diz, acompanha o ciclo de vida financeiro do

2040 e 2050 como perspectivas de aposentadorias. Com o passar do tempo, mais

participante. Nesse modelo, o risco está ligado ao conceito de horizonte de tempo

datas-alvos poderão ser criadas para adequar o perfil dos participantes às suas

e é ajustado de acordo com a fase de vida do participante.

respectivas necessidades.

Quanto mais longe da aposentadoria, maior será a participação de investimentos
de longo prazo. Quanto mais perto da aposentadoria, maior será a participação
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AQUI NA FUNDAÇÃO O SEU INVESTIMENTO PARA
O FUTURO É FEITO SOB MEDIDA PARA VOCÊ!
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?

O QUE É
PERFIL DE
INVESTIMENTO

Durante a fase de acumulação, o participante aporta recursos para constituir o
seu patrimônio. O valor acumulado dependerá das contribuições efetuadas, do
tempo de contribuição e da rentabilidade obtida através do investimento dos
recursos do plano.
Já a fase de usufruto é aquela fase em que o participante receberá a renda ou
realizará o resgate.
Quando uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) oferece
perfis de investimento, ela envolve o participante na gestão de suas reservas
e, assim, também transfere parte da responsabilidade sobre o risco de acumulação para ele. Por isso, é importante que o participante entenda o processo de
definição do seu perfil de investimento.
IMPORTANTE: A Funpresp-Jud não se responsabiliza por quaisquer perdas,

É uma ferramenta de gestão de recursos previdenciários que permite ao partici-

diretas ou indiretas, decorrentes da utilização dos perfis de investimentos pelos

pante que ainda está formando a sua reserva escolher a carteira de investimentos

participantes. Sendo assim, é necessário que os participantes realizem as suas

para aplicar o seu saldo individual.

próprias análises para embasar as suas decisões.

Na Funpresp-Jud, as opções oferecidas são: Vértice 2040 e Vértice 2050, exclusivamente para os participantes em atividade. Já para quem está em gozo de
benefícios, será criado o perfil Assistidos, que eventualmente também poderá
ser utilizado pelos participantes ativos.
O perfil de investimento define preferências individuais em decisões de investimentos, que variam de acordo com fatores como idade, gênero, renda, tributação,
aversão a risco, objetivos e oportunidades.
Dessa forma, diferentes perfis de investimentos possuirão diferentes riscos e
rentabilidades, uma vez que as alocações entre os segmentos de investimentos
disponíveis são diferentes.
Para que você entenda melhor, saiba que um plano de previdência complementar
possui duas fases distintas: acumulação e usufruto.
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?

O QUE É
O MODELO
CICLO DE VIDA

O modelo Ciclo de Vida leva em consideração o horizonte de planejamento, o

A redução do risco da carteira de ativos é uma forma de rebalancear e mitigar o

horizonte de decisão, o horizonte de negociação e a quantidade de trabalho que

risco associado ao capital humano ao longo do tempo. De acordo com a perspectiva

as pessoas decidem ofertar.

do modelo Ciclo de Vida, seria aconselhável ao participante investir em ativos
mais arriscados quando jovem, migrando para ativos menos arriscados com

Ele é baseado na análise da evolução da riqueza do investidor (participante) com

o avançar da idade.

o passar do tempo, atrelada ao risco associado. Assim, a carteira de ativos do
participante jovem é pequena e vai aumentando à medida que ele envelhece e
acumula patrimônio.
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?

O QUE
É FUNDO
DATA-ALVO

É uma possibilidade de implementação do modelo Ciclo de Vida, que se dá por

do benefício, ou seja, da aposentadoria, deixando de lado o panorama de escolha

meio dos chamados Fundos Data-Alvo (Target-Date Funds, TDF).

baseado em “juízos de valor”, como conservador, moderado e agressivo.

Nesse modelo, os perfis de investimento são divididos em diferentes fundos que

Para comportar a participação de novas gerações, novos perfis são criados, sendo,

possuem datas alvo distintas previamente definidas, baseadas em perspectivas

portanto, um modelo dinâmico e adaptável.

futuras de aposentadorias. É semelhante a dizer que aquele montante será investido com o objetivo de resgate naquela data-alvo.

Geralmente, os Fundos com Data-Alvo são nomeados pelo ano em que o investidor
pretende começar a utilizar os benefícios.

As alocações são realizadas levando em conta o tempo que falta para sua aposentadoria. Quanto mais longe da sua aposentadoria, maior a participação de

Nesse modelo, a alocação de investimentos é ajustada automaticamente, au-

investimentos com maturação no longo prazo. Quanto mais perto da aposenta-

mentando a proteção do capital acumulado e mitigando o impacto de uma possível

doria, maior será a participação de investimentos com maturação no curto prazo.

“falta de conhecimento especializado” do participante. Os ajustes de alocação são
suaves, em contraposição ao modelo tradicional, no qual há “saltos” nas alocações.

Sendo assim, não depende de avaliações subjetivas sobre o perfil que cada indivíduo
acha que tem. Além disso, as mudanças naturais de perfis de cada um, ocasionadas

Com o modelo de Fundos Data-Alvo, há uma tendência de menor movimentação

pelo tempo que falta até a aposentadoria, já são compreendidas pelo modelo.

entre perfis, pois se a data de aposentadoria do participante não mudou, não há razão
para a migração. Essa reflexão torna o participante menos sensível à performance

A escolha do fundo é determinada pela proximidade da data esperada para início
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?

QUAIS SÃO
OS PERFIS DE
INVESTIMENTO
DA FUNPRESP-JUD

VÉRTICE 2040
Indicado para o participante que tem previsão de aposentadoria até 31/12/2046.
O índice de referência, os limites, restrições e benchmark para segmentos de
aplicação são divulgados na Política de Investimentos, com revisão anual para
um período de cinco anos.
Importante: Este conteúdo não representa compromisso da Funpresp-Jud
com resultados futuros dos perfis de investimento.

VÉRTICE 2050
Indicado para o participante que tem previsão de aposentadoria a partir de
1º/1/2047.
Um horizonte de mais longo prazo permite uma maior tomada de risco e consequentemente a busca de uma maior rentabilidade.
O índice de referência, os limites, as restrições e o benchmark para os segmentos
de aplicação são divulgados na Política de Investimentos, com revisão anual para
um período de cinco anos.
Importante: Este conteúdo não representa compromisso da Funpresp-Jud
com resultados futuros dos perfis de investimento.
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ASSISTIDOS

?

O QUE
É PERFIL
INDICADO

Quando um participante passar para a condição de Assistido, ou seja, fazendo
jus ao recebimento de renda de previdência complementar pela Funpresp-Jud,
ele será migrado automaticamente para o Perfil Assistidos.
A vigência será a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à data da concessão da renda pela Funpresp-Jud.

É o perfil de investimento sugerido ao participante pela Funpresp-Jud, de acordo
com a perspectiva do tempo restante para sua aposentadoria.

O índice de referência, os limites, as restrições e o benchmark para os segmentos
de aplicação são divulgados na Política de Investimentos, com revisão anual para

Para aceitá-lo, o participante deve confirmar o enquadramento no Portal do

um período de cinco anos.

Participante, especialmente sobre a aceitação integral dos riscos inerentes ao
referido perfil.

O Assistido não poderá alterar o seu perfil de investimentos.
O perfil indicado ajustará automaticamente o risco do investimento, de acordo
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Importante: Este conteúdo não representa compromisso da Funpresp-Jud

com a fase de vida do participante. Sendo assim, trocas de perfis são permitidas,

com resultados futuros dos perfis de investimento.

mas não obrigatórias.
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QUEM PODE
ESCOLHER PERFIL
DE INVESTIMENTO
NA FUNPRESP-JUD

?

COMO ALTERAR
O PERFIL DE
INVESTIMENTO

?

A Funpresp-Jud indica um perfil para você, de acordo com a data prevista para a
sua aposentadoria. Ao longo da sua jornada rumo à aposentadoria, o risco do
investimento do perfil indicado será ajustado automaticamente, de acordo
com a sua fase de vida.
Ainda assim, se ao longo dos anos você desejar alterar o perfil indicado para outro
de sua escolha, você deverá:
• Preencher a Análise de Perfil do Participante da Funpresp-Jud, disponível no
Portal do Participante.
• Preencher o Formulário de Perfil de Investimento, com a indicação da sua
Participante em fase de acumulação de recursos.
Não podem escolher perfil de investimento:
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escolha, também disponível do Portal do Participante.
Os documentos podem ser enviados eletronicamente, através do próprio Portal

• participante que já está na fase de recebimento do benefício da renda.

do Participante, ou entregues de forma impressa à área de Gestão de Pessoas

• beneficiários dos participantes.

do seu local de trabalho ou na sede da Funpresp-Jud.
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QUANDO O
PARTICIPANTE
PODE SOLICITAR
A ALTERAÇÃO
DE PERFIL DE
INVESTIMENTO

?

?

O QUE OCORRE AO
NÃO OPTAR POR
NENHUM PERFIL
DE INVESTIMENTO

• previamente à implementação dos Perfis de Investimentos, em período a ser
definido pela Diretoria Executiva (Direx) da Funpresp-Jud, preferencialmente no
mês de fevereiro de 2022, com vigência a partir de 1º de abril de 2022, para os
participantes inscritos até o dia 31 de janeiro de 2022;
• anualmente, em período a ser definido pela Direx, preferencialmente no mês de
novembro, com vigência a partir do primeiro dia útil de fevereiro do ano seguinte;
• por ocasião da criação de Perfil de Investimento;
• por ocasião da extinção de Perfil de Investimento.
Os recursos permanecerão aplicados de acordo com o perfil indicado ou escolhido,
até que ocorra a alteração do perfil de investimento pelo participante.

Nesta etapa de lançamento dos perfis de investimentos, o participante terá até
o final do mês de fevereiro de 2022 para manifestar concordância com o perfil

Não é permitido que o Assistido, aquele que já começou a receber renda de pre-

sugerido pela Funpresp-Jud ou para solicitar a alteração.

vidência complementar pela Funpresp- Jud, altere o seu perfil.
Caso o participante não se manifeste, será automaticamente alocado no perfil
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Os participantes que não se manifestarem no período permitido, permanecerão

indicado e só poderá alterá-lo a partir de novembro, com vigência a partir do

no perfil vigente.

primeiro dia útil de fevereiro do ano seguinte.
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?

O QUE
OCORRE AO
CONCORDAR
COM O PERFIL
INDICADO

O QUE OCORRE
AO OPTAR POR UM
PERFIL DE INVESTIMENTO
DIFERENTE DO INDICADO

O participante assume integralmente a responsabilidade pelos riscos da sua opção

O participante assume integralmente a responsabilidade pelos riscos da sua opção

e tem ciência de que os resultados de rentabilidade de suas reservas individuais

e tem ciência de que os resultados de rentabilidade de suas reservas individuais

poderão ser distintos dos de outros participantes.

poderão ser distintos dos de outros participantes.

Tem ciência de que idênticas contribuições alocadas por participantes no plano

Tem ciência de que idênticas contribuições alocadas por participantes no plano

JusMP-Prev poderão resultar em diferentes reservas individuais devido às dife-

JusMP-Prev poderão resultar em diferentes reservas individuais devido às dife-

renças entre os perfis de investimento.

renças entre os perfis de investimento.

?

Tem ciência de que as suas reservas poderão ser aplicadas conforme uma Política
de Investimentos não recomendada a ele, com base no tempo que falta para a
sua aposentadoria e que isso poderá trazer diferenças relevantes no patrimônio
acumulado e complementação de renda de sua aposentadoria no futuro.
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COMO
ACOMPANHAR OS
RENDIMENTOS
DOS PERFIS DE
INVESTIMENTOS
Portal do Participante

?

COMO
ESCLARECER
DÚVIDAS

?
Regulamento dos Perfis de Investimentos
Política de Investimentos 2021 – 2025
Plano Gerencial de Investimentos 2021
Canais de Relacionamento:
E-mail: sap@funprespjud.com.br
Telefone: (61) 3217-6598

Relatório de Investimentos
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“Observação: o presente documento é de cunho meramente explicativo e complementar, não vinculando a Funpresp-Jud em qualquer nível e não podendo ser
utilizado para outros fins que não o de esclarecimento de seu público de interesse”.
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