Perfis de Investimento
Flexibilidade para você

ESCOLHA

SEU PERFIL

O Plano Odeprev está mais moderno e flexível. Agora você
também pode escolher como o seu patrimônio para o póscarreira será investido. O modelo de Perfis de Investimento
oferece a autonomia que faltava para você planejar seu futuro.
Este guia foi preparado para que você, Participante do
Plano, conheça as principais características de cada um dos
perfis. Assim, você poderá escolher, de maneira informada e
consciente, o perfil que melhor se enquadra ao seu horizonte de
investimentos e ao seu nível de tolerância a riscos e volatilidade.
A escolha por um dos Perfis de Investimento é pessoal e deve
ser feita com responsabilidade, pois influenciará diretamente
na formação do seu patrimônio para o pós-carreira.

PERFIS DE INVESTIMENTO
ODEBRECHT PREVIDÊNCIA
São oferecidos quatro Perfis de Investimento: Curto Prazo,
Pós-Carreira 2020, Pós-Carreira 2025 e Pós-Carreira 2030.
O nome de cada perfil traz a sua data-alvo, ou seja, o ano
mais próximo do início do seu pós-carreira. Perfis com
data-alvo mais distantes têm maior exposição a riscos
inicialmente, porém, oferecem maior expectativa de retorno.
Se você é uma pessoa que tem menos tolerância aos altos e
baixos do mercado financeiro (volatilidade), poderá escolher
um perfil com data-alvo mais próxima do que a de início do
seu pós-carreira. A opção é sua!
Confira, a seguir, os detalhes de cada um dos perfis.
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Conheça as alternativas de perfis de investimento
oferecidas pelo Plano Odeprev
CURTO PRAZO

PÓS-CARREIRA 2025

Neste perfil as aplicações têm níveis baixos de risco,
visando oferecer uma rentabilidade mais estável.

A exposição a riscos desse perfil é maior que a do
Pós Carreira 2020, contudo, segue também o ciclo
de redução automática de riscos até atingir a alocação do Perfil Curto Prazo em 2025.

Composição do perfil: 100% dos recursos aplicados
em ativos atrelados ao CDI*.
O Perfil Curto Prazo é indicado para aqueles que decidem abdicar de maiores rentabilidades no longo
prazo para não enfrentar os altos e baixos do mercado financeiro.
Importante: No mês seguinte àquele em que o Participante ativo se tornar Assistido, os recursos que
integram o seu saldo de conta serão realocados automaticamente para o Perfil Curto Prazo.
* taxa de juros pós-fixada praticada nos empréstimos entre instituições financeiras

PÓS-CARREIRA 2020
Este perfil oferece um nível de risco um pouco maior
nos primeiros anos, quando comparado ao Perfil Curto Prazo, como forma de buscar um retorno maior até
a data-alvo. Com o passar do tempo, essa exposição
diminui automaticamente até que em 2020 tenha a
mesma alocação que o Perfil Curto Prazo.

Veja na tabela da página 3 a evolução da alocação
dos recursos ano a ano.
O Perfil Pós-Carreira 2025 foi criado para aqueles
Participantes que pretendem iniciar o pós-carreira
próximo ao ano de 2025.

PÓS-CARREIRA 2030
Este perfil é o que tem maior exposição inicial ao risco. Com o passar do tempo, o aumento automático
e gradual da parcela de CDI em sua composição, assim como acontece nos demais Perfis, o levará a ter
a mesma alocação do perfil Curto Prazo em 2030.
Veja na tabela da página 3 a evolução da alocação dos
recursos ano a ano.
O Perfil Pós-Carreira 2030 foi criado para aqueles
Participantes que pretendem iniciar o pós-carreira
próximo ao ano de 2030.

Veja na tabela da página 3 a evolução da alocação
dos recursos ano a ano.
O Pós-Carreira 2020 foi criado pensando naqueles
Participantes que planejam iniciar o seu pós-carreira próximo ao ano 2020.

Risco

Perfis de Investimento
À medida que a data-alvo do perfil se
aproxima, a carteira de investimentos
passa, automaticamente, a ter aplicações com níveis de risco cada vez mais
baixos, até ter a mesma alocação do
perfil Curto Prazo. O objetivo é proteger o seu patrimônio acumulado ao
longo dos anos.
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CONHEÇA A EVOLUÇÃO ANUAL DAS ALOCAÇÕES DOS RECURSOS em cada um dos perfis
Ano

Pós Carreira 2020

Pós Carreira 2025
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%RV

%I.CP

%I.LP

%CDI

%RV

%I.CP

%I.LP

%CDI

%RV

%I.CP

%I.LP

%CDI

2014

13

14

9

64

23

24

24

29

32

32

36

0

2015

11

12

6

71

21

22

21

36

31

32

36

1

2016

9

10

3

78

19

20

18

43

29

30

33

8

2017

7

8

85

17

18

15

50

27

28

30

15

2018

5

6

89

15

16

12

57

25

26

27

22

2019

3

4

93

13

14

9

64

23

24

24

29

2020

1

2

97

11

12

6

71

21

22

21

36

Curto Prazo

100

9

10

3

78

19

20

18

43

7

8

85

17

18

15

50

2021
2022
2023

5

6

89

15

16

12

57

2024

3

4

93

13

14

9

64

2025

1

2

97

11

12

6

71

Curto Prazo

100

9

10

3

78

2026
2027

7

8

85

2028

5

6

89

2029

3

4

93

2030

1

2

97

Curto Prazo

100

2031
− Perfil Curto Prazo: investimentos atrelados ao CDI;
− %RV percentual de alocação dos recursos em renda variável;
− %I.CP percentual de alocação dos recursos em ativos de curto prazo atrelados à inflação;
− %I.LP percentual de alocação dos recursos em ativos de longo prazo atrelados à inflação;

Investimentos mais expostos a riscos tendem a
apresentar retornos esperados mais elevados no
longo prazo. Contudo, é
importante destacar que
não existe garantia de que
o retorno dos perfis mais
longos será maior que o
dos perfis mais curtos.
Os perfis são compostos por
4 tipos de investimentos
(RV, ICP, ILP e CDI), sendo
que as estratégias de alocação destes investimentos são diferentes devido à
data-alvo de cada perfil.
Ex: ICP do Pós-Carreira
2020 é diferente do ICP dos
demais Perfis.
Trata-se de um modelo
de perfil dinâmico. Com o
passar do tempo, novos
perfis Pós-Carreira com
datas-alvo mais distantes
serão lançados.

− %CDI percentual de alocação dos recursos em ativos com juros pós-fixados atrelados ao CDI.

TEMPO, RISCO E VOLATILIDADE

O horizonte de tempo nos investimentos é o
ponto de partida para definir a alocação dos
seus recursos. Um fundo que oferece mais risco
na busca por um retorno maior deve ter um
horizonte amplo para acomodar as flutuações
inerentes às aplicações mais arriscadas e
permitir que o potencial de alta desses ativos
possa se materializar.
Em geral, o investidor ganha um prêmio em
termos de retorno para abrir mão da liquidez*.
Planos de Previdência têm a seu favor o longo
prazo, por isso é importante que o Participante
utilize esse fator com sabedoria.
De acordo com a Moderna Teoria de Finanças,
o retorno dos investimentos é proporcional
ao risco assumido, ou seja, quanto mais risco
estamos dispostos a correr, maiores são os
ganhos esperados.
Para quem tem um horizonte de investimento
curto, volatilidade implica em maior risco, pois
há maior chance de ter que se desfazer do

investimento em um período de queda de seu
valor. Já para quem tem um horizonte maior de
tempo, os períodos de turbulência são fases
desconfortáveis, mas não determinantes da
performance das aplicações.
Por exemplo: imagine que você comprou um
título que paga juros pré-fixados de 8% ao
ano. Caso as taxas de juros subam no período
seguinte para 9%, quem vai querer comprar o
seu título que paga 8%? Provavelmente ninguém,
uma vez que agora é possível comprar o mesmo
título ao novo patamar mais elevado de 9%. Seu
título só valerá menos se você tiver que vendêlo. Caso contrário, você continua ganhando os
8% ao manter o título em sua carteira até seu
vencimento.

Fique atento
Se você tem mais de 10
ou 15 anos até o seu pós-carreira, poderá assumir
mais riscos, pois haverá
tempo para se recuperar de
alguma eventual variação
negativa ocorrida na fase de
acumulação. Mas caso não
tenha todo este tempo, será
mais difícil compensar uma
possível oscilação em seus
investimentos, que será refletida diretamente no valor
do seu benefício.

Para conhecer detalhes sobre os limites de risco
de cada perfil, consulte a Política de Investimentos
disponível no Portal da Odebrecht Previdência –
Menu – O Plano.
* facilidade de converter um ativo em dinheiro, sem que
haja perda significativa de seu valor.
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COMO OPTAR
1

2

3

4

5

Leia todos os materiais
disponíveis no Portal

Defina seus
objetivos financeiros
de curto, médio e
longo prazo

Pense sobre o início
de seu pós-carreira

Converse com sua
família e seu Líder

Enfim, busque
esclarecimento
para todas as suas
dúvidas

odebrechtprevidencia.org.br

Cada Integrante é agente do seu próprio destino, responsável, portanto, por seu plano de vida e carreira. É
de sua responsabilidade a escolha do Perfil de Investimento para aplicação do seu saldo de conta, que inclui
suas contribuições e as contrapartidas da sua empresa patrocinadora. Conte com a Odebrecht Previdência
para apoiá-lo nessa tomada de decisão.
Caso tenha qualquer dificuldade de acesso à internet, solicite a versão impressa do Termo de Opção ao Responsável pela sua folha de pagamento ou junto à área de Pessoas e Organização. Preencha, assine e protocole o Termo seguindo as orientações contidas no documento.

Fique atento
Para realizar a sua opção
acesse o Portal e preencha
o Termo de Opção que está
disponível na área restrita.
Esta é a forma mais prática
e rápida.

Na hipótese da Odebrecht Previdência receber o Termo em via impressa e eletrônica, prevalecerá a eletrônica.
A alocação do seu saldo no perfil escolhido será realizada no mês de janeiro, e você poderá alterar o seu perfil
de investimento, anualmente, no mês de novembro.

DÚVIDAS FREQUENTES
QUEM PODE ESCOLHER UM PERFIL DE INVESTIMENTO?
Você, Participante, que contribuiu pela primeira vez
para o plano até o mês de setembro deste ano.
Regras especiais:
– O Participante não poderá escolher um perfil Pós-Carreira cuja data-alvo seja superior
ao ano em que ele completará 70 anos. Por
exemplo: caso um Participante complete 70
anos em 2023, ele não poderá escolher os
perfis Pós-Carreira 2025 e 2030.
– Todos os Assistidos, independentemente da idade, serão alocados automaticamente no perfil
Curto Prazo, e não poderão fazer outra opção.
SOU OBRIGADO A ESCOLHER UM PERFIL?
A opção por um dos Perfis de Investimento é um direito seu. Caso você não realize sua opção, os recursos do seu saldo de conta serão alocados no Perfil
Curto Prazo até que você se manifeste no próximo
período de migração.
Atente-se para que seu patrimônio não fique investido em um perfil que não reflita seu planejamento
de vida e carreira. É importante que você analise
suas expectativas e planos para escolher a opção
mais adequada.
QUANDO POSSO MUDAR DE PERFIL?
Os Perfis de Investimento foram criados pensando
na data-alvo do seu pós-carreira, ou seja, uma vez

feita a opção visando a data-alvo não seria necessário alterá-la, pois a carteira de investimento se
adequa automaticamente a cada ano. Entretanto,
você tem a opção de mudar de perfil em novembro
de cada ano para reduzir ou aumentar sua exposição
a risco nos próximos anos. Você deve avaliar bem as
alternativas antes de tomar uma decisão.

Importante
A leitura deste Guia Explicativo não substitui a leitura atenta do Regulamento
do Programa de Perfis de
Investimento.

A ODEBRECHT PREVIDÊNCIA INDICARÁ QUAL O
PERFIL DE INVESTIMENTO MAIS ADEQUADO PARA
MINHA REALIDADE?
Não. A escolha do Perfil de Investimento é de sua
total responsabilidade, por isso você deverá ter em
mente quanto tempo falta para o seu pós-carreira,
qual a sua expectativa de rentabilidade, por quanto
tempo deseja receber o benefício e qual a sua tolerância à volatilidade e riscos de mercado.
Para apoiá-lo na escolha de seu Perfil de Investimento, utilize o questionário “Meu Pós-Carreira”,
disponível no Portal. O questionário é apenas uma
ferramenta de apoio e autoavaliação. Os resultados
apresentados servem para auxiliá-lo na sua decisão.
Converse também com seus amigos, sua família e
com seu Líder, além da própria equipe da Odebrecht
Previdência.
ONDE POSSO ESCLARECER MINHAS DÚVIDAS?
Entre em contato com o Responsável pela sua
folha de pagamento no seu local de trabalho ou
a Equipe da Odebrecht Previdência pelo e-mail
odebrechtprevidencia@odebrecht.com
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Odebrecht Previdência
Rua Lemos Monteiro, 120 – 17º andar - Edifício Odebrecht São Paulo – Butantã- SP

www.odebrechtprevidencia.org.br

Material produzido com fotos de Participantes do Plano Odeprev e seus familiares.

