CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS

QUAL O SEU
PERFIL DE INVESTIDOR?

VOCÊ CONHECE SEU
PERFIL DE INVESTIDOR?
As pessoas são diferentes; suas escolhas e objetivos são distintos. Assim acontece também com a
decisão de investimentos. Alguns têm metas de
curto prazo, outros de longo prazo. Alguns gostam
do “rally” da bolsa de valores, outros preferem o
conforto de um fundo que invista em DI.
A PRhosper preparou uma ferramenta para você
avaliar o seu perfil: Simulador de Perfil de Risco
do Participante. A ferramenta é de preenchimento
obrigatório para adesão e/ou opção por uma carteira de investimento e se encontra na Área do Participante no website www.prhosper.com.br (acesso com CPF e senha).

CONSERVADOR
Pessoas que priorizam a manutenção do patrimônio conquistado, que têm baixa tolerância às flutuações da rentabilidade e não são suscetíveis a perda e falta de liquidez no curto prazo. Neste perfil,
o investidor admite obter menor rentabilidade no
longo prazo, em troca de maior valor de contribuição ou adiamento da data de início do beneficio.
Pessoas que tenham intenção de utilização do recurso no curto prazo.
Público padrão:

• Pessoas com objetivo de resgate no curto prazo; 
• Pessoas próximas à idade de início de beneficio; 
• Aposentados e pensionistas; pessoas com baixa ou
nenhuma tolerância à flutuação da rentabilidade; 

• Pessoas dispostas a investir mais recursos para
compensar o menor retorno financeiro.

MODERADO
Pessoas que buscam maior retorno e toleram certo risco, com menos liquidez e perdas controladas
no curto e médio prazo. O investidor do Plano
com este perfil visa equilibrar a preservação do
patrimônio com o aumento do retorno e certa importância na segurança das aplicações.
Público padrão:

• Contribuintes do plano de aposentadoria de qualquer idade;

• Aposentados e pensionistas nos p rimeiros anos
de benefício; 

• Vinculados ao plano que aguardam a elegibilidade ao beneficio; 

• Pessoas de qualquer idade que não tenham intenção de resgate no curto prazo.

ARROJADO
Pessoas que priorizam o retorno de longo prazo, mesmo com a possibilidade de maiores
perdas no curto e médio prazo. O investidor
do plano de aposentadoria com este perfil tem
por objetivo principal o maior retorno no maior
prazo, buscando multiplicar o patrimônio no
longo prazo. Este investidor entende que ações
são bons ativos, porque representam o potencial de crescimento do País.
Público padrão:

• Jovens contribuintes do plano; 
• Pessoas que ainda não recebem benefício,
com algum conhecimento do funcionamento do mercado financeiro; 

• Pessoas que pretendem correr riscos para alcançar um determinado montante de saldo
na aposentadoria; 

• Pessoas que não têm qualquer perspectiva de
resgate no curto prazo; 

• Pessoas com diversas fontes de financiamento da aposentadoria, que buscam equilibrar
o risco global do portfólio pessoal, através
de maior risco atribuído à parcela gerenciada
no plano de aposentadoria.
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