APRESENTAÇÃO – PERFIL DE
INVESTIMENTOS CARGILLPREV
1) Você escolhe se quer investir as suas contribuições em Renda Variável
Ao iniciar a contribuição ao Plano de Previdência da CargillPrev (Planos Cargill I ou II),
o participante deverá escolher a forma de aplicação de suas reservas de acordo com seu
perfil de investidor, considerando suas necessidades e expectativas financeiras de longo
prazo.
Esta é uma decisão pessoal e de grande responsabilidade, que influenciará diretamente
os rendimentos da poupança previdenciária do participante, por isso preparamos este material com os principais pontos relacionados à aplicação nos Perfis de Investimento (Multiportfólio) que devem ser observados com cuidado antes da tomada de decisão.
As opções de investimentos abrangerão as reservas do Saldo de Conta Total (contribuições dos participantes e repique da patrocinadora).
As diretrizes que norteiam a seleção de ativos, bem como os limites de alocação dos recursos estão descritas na Política de Investimentos da CargillPrev, disponível no site www.
cargillprev.com.br.

2) Quais são os Perfis oferecidos?
Os perfis oferecidos são: Renda Fixa, Renda Variável Fundo Passivo e Renda Variável
Fundo Ativo. Veja a seguir os detalhes de cada perfil de investimento:
Perfil Renda Fixa
O objetivo do Perfil Renda Fixa é obter uma rentabilidade mais estável, com baixo risco,
por isso as aplicações são realizadas em investimentos que tendem a oferecer uma rentabilidade menor do que a rentabilidade dos demais perfis em períodos mais longos, porém
os ganhos são proporcionais aos riscos.
O participante pode aplicar até 100% de suas reservas neste Fundo.
Esta opção é para quem busca resultados mais previsíveis e têm como objetivo a preservação do patrimônio investido e/ou a expectativa de utilização dos recursos no curto
prazo.
• Os tipos de ativos ﬁxos permitidos para aplicação no segmento de Renda Fixa estão
definidos na Política de Investimentos do Plano de Previdência Complementar da CargillPrev, aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo na forma do Estatuto da entidade.
• Os ativos ﬁnanceiros mais comuns neste segmento no mercado brasileiro são os Títulos Públicos Federais Pré e Pós Fixados (CDB´s e Debêntures) e os Fundos de Investimento
em Direitos Creditórios (FIDC).
• Os principais riscos que compõem o segmento de Renda Fixa são: Risco de Mercado,
Risco de Crédito e Risco de Liquidez.
Perfil Renda Variável Fundo com Gestão Passiva
O objetivo deste Perfil é obter uma rentabilidade superior ao Perfil Renda Fixa em períodos mais longos, porém os recursos aplicados estão mais vulneráveis aos riscos do mer-
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cado financeiro e sua volatilidade nos retornos.
Esta opção é para quem busca rendimentos que acompanhem a variação do Índice da
Bolsa de Valores de São Paulo, estando sujeito a impactos econômicos pouco previsíveis
no curto prazo.
O participante pode compor a aplicação de suas reservas em Renda Variável até o limite
de 35%, distribuídas entre os Fundos Passivo e/ou Ativo, sendo permitida a alocação em
ambos.
• O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 67% de seu patrimônio
em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do
mercado de balcão organizado.
• O Fundo possui como principal fator de risco da carteira a variação de preços de ações
admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado
de balcão organizado.
• Os principais riscos que compõem o segmento de Renda Variável são: Risco de Liquidez, Risco de Mercado e Risco de Perda de Patrimônio.

Perfil Renda Variável Fundo com Gestão Ativa
Esta opção é para quem busca rendimentos que estejam descorrelacionados à variação
do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, com aplicações de recursos provenientes exclusivamente de pessoas físicas e jurídicas em geral, cuja seleção e gestão é realizada pelo
time de especialistas do Fundo.
O participante pode compor a aplicação de suas reservas em Renda Variável até o limite
de 35%, distribuídas entre os Fundos Passivo e/ou Ativo, sendo permitida a alocação em
ambos.
• O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo seu patrimônio em ações dos principais investidores com maiores retornos.
• As empresas listadas no Fundo são selecionadas mediante alto conhecimento do time
de especialistas, quanto ao setor de atuação, operação, indústria em questão e ambiente
competitivo.
• Os principais riscos que compõem o segmento de Renda Variável são: Risco de Liquidez, Risco de Mercado e Risco de Perda de Patrimônio.

3) Apuração da rentabilidade dos Perfis de Investimentos
A partir do mês seguinte ao da realização das contribuições (de participante e patrocinadora), a rentabilidade será apurada considerando os percentuais de aplicação em Renda
Fixa e Renda Variável correspondentes ao(s) Perfil(is) de Investimento(s) escolhido(s).
Veja exemplos de retorno (hipotéticos) para cada perfil de investimento, considerando
aplicação de R$ 1.000,00:
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Alocação definida pelo participante
Renda Fixa

Renda Variável Fundo Passivo

Renda Variável Fundo Ativo

70%

15%

15%

Apuração do Investimento
Perfil

Rentabilidade no período

Renda Fixa

0,7%

Renda Variável Fundo Passivo

1,5%

Renda Variável Fundo Ativo

2,0%

A rentabilidade das reservas será apurada e atualizada de acordo com cada Perfil de Investimento definida pelo participante e deverá ser acompanhada mensalmente através do
site www.cargillprev.com.br/rentabilidade.
A alteração no Perfil de Investimento poderá ser solicitada duas vezes ao ano, entre os
meses de Junho e Dezembro, através do Acesso à Área Restrita no período de Campanha
Semestral de Renovação.

4) Considerações Finais
Além de conhecer as regras para efetuar a sua opção pela aplicação de recursos em
Renda Variável e os riscos que envolvem esse investimento, é importante ponderar também sobre o tempo de permanência no plano e a previsão de sua aposentadoria. Essas
variáveis devem ser muito bem analisadas e levadas em consideração, pois terão influência
no seu benefício final de aposentadoria.
Importância do Tempo
A Renda Fixa é a aplicação mais recomendada para quem vai precisar dos recursos em
um curto período de aplicação, enquanto que a Renda Variável (alocação dos recursos em
fundo passivo atrelado ao Índice Bovespa) é um investimento com retorno de longo prazo.
O tempo disponível para aplicação é realmente um fator importante nos investimentos,
mas não é determinante nas escolha de um perfil. Nos planos de previdência complementar, o tempo, se refere ao período que falta para a aposentadoria na CargillPrev, bem como
o prazo de recebimento do benefício.
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Optando pelo Perfil Agressivo com um tempo de contribuição de 10 ou 15 anos para se
aposentar, possivelmente sofrerá algumas perdas durante o período de acumulação, mas
existe a chance, em função do longo período, de conseguir uma rentabilidade melhor do
que se estivesse no Perfil mais conservador.
Estando mais próximo de se aposentar, é possível que a opção pela preservação do
saldo de conta seja considerado ao invés de correr riscos em busca de rentabilidades mais
elevadas.
Um plano de aposentadoria refere-se a uma poupança futura que tem como objetivo
assegurar a manutenção do padrão de vida após o encerramento do período laborativo.
O tempo de contribuição terá impacto direto no volume de recursos que se conseguirá
acumular no momento da aposentadoria. Esse volume será composto pelas contribuições
do participante, pelas contribuições que a Cargill efetua como repique e pela rentabilidade
obtida com os investimentos de acordo com o perfil escolhido.
Importância do Risco
O risco das aplicações no mercado financeiro não são muito diferentes dos demais riscos inerentes à vida.
Contudo, o risco nas aplicações tende a ser proporcional ao retorno, ou seja, quanto
maior o risco que está disposto a correr, possivelmente maiores serão os ganhos, ainda que
com frequentes variações e possíveis perdas.
Existem diversos riscos ligados aos investimentos, como Risco Legal, de Liquidez, Operacional, Sistêmico, de Crédito e de Mercado. Consulte a Política de Investimentos da CargillPrev para conhecer esse assunto com mais detalhes.
A gestão dos investimentos e consequentemente, dos riscos inerentes, é realizada por
profissionais altamente qualificados e pertencentes a Tesouraria da Cargill Agricola.
Conhecendo melhor a importância do tempo e do risco existente, estabeleça seus objetivos financeiros, escolha um perfil de investimento e acompanhe a rentabilidade periodicamente.
Tenha sempre em mente que “rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade
futura”.
Revisão: Nov/2017

www.cargillprev.com.br

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 – 6º andar, Diamond Tower - Vila São Francisco
CEP 04711-130 - São Paulo SP | (11) 5099-3298 / 3213 | CargillPrev_Spom@cargill.com

