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Preparamos para você um guia contendo 
conceitos básicos sobre investimentos, feito 

acordo com o seu momento de vida e com a 

Assim, você estará contribuindo para o seu 

Caroparticipanteguia
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mensais para formar uma poupança 

suplementar o benefício de aposentadoria da 

essas poupanças formadas por todos os 
colaboradores, são investidos no mercado 

Anualmente, a Gerdau Previdência elabora 
uma Política de Investimentos para os Planos, 
conforme a legislação vigente, para garantir 

forma mais segura possível, buscando a 

Gerdau

4GERDAU PREVIDÊNCIA CARTILHA



diferentes, como idade, composição familiar, 
tempo até a aposentadoria, planos para 

relação aos seus recursos e pode escolher 

de investimento deve ser feita com 

os rendimentos da sua poupança para a 

Leia com bastante atenção, converse com sua 
família e tire todas as suas dúvidas antes de 

perfis
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participante pode escolher para investir o seu 
Saldo de Conta relativo ao plano de aposentadoria, 
considerando as várias possibilidades de 

A diferença entre eles está na forma de aplicação 
dos recursos, com investimentos com mais 
ou menos riscos, em busca das rentabilidades 

A Gerdau Previdência oferece os seguintes perfis
de investimento: Superconservador, Conservador I,
Conservador II, Conservador MM EX, Moderado I,
Moderado II, Moderado III, Moderado MM EX,
Agressivo I, Agressivo II e Agressivo MM EX.



Superconservador 0,00% 0,00%

Conservador I 15,00% 0,00%

Conservador II 0,00% 10,00%

Conservador MM EX 15,00% 10,00%

Moderado I 10,00% 20,00%

Moderado II 0,00% 30,00%

Moderado III 15,00% 35,00%

Moderado MM EX 15,00% 25,00%

Agressivo I 0,00% 50,00%

Agressivo II 15,00% 40,00%

Agressivo MM EX

MM = Multimercado, EX = Investimento Exterior

15,00% 45,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

10,00%
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Perfil de
Investimento
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Investimento
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A Gerdau Previdência, conforme a Política de Investimentos e os limites da legislação vigente, por meio 

investimento
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•  vencimento inferior a 1 ano;
• 

Forma de pagamento dos juros: 

• o retorno é determinado no momento da compra do título;
• 
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Veja, a seguir, a composição de cada um deles:

IMPORTANTE

A volatilidade de um título pode ser 
observada a partir de mudanças 
ocorridas nos preços de alguns 
títulos para cumprir com o valor 

esses títulos podem apresentar 
uma rentabilidade negativa mesmo 
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São investimentos cujos rendimentos não são conhecidos, ou não podem ser previamente determinados, 

benchmark
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hedge
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Macro: buscam antecipar as tendências 

em fatores macroeconômicos) para montarem 
essa estratégia, antecipando-se, dessa forma, ao 

 &  também conhecida como 
, a estratégia de Long & Short – 

ligados ao mercado de renda variável, montando 

 &  : este tipo de estratégia 
Long & Short

compradas e vendidas no mercado acionário, 
onde seu resultado deverá vir da diferença entre 

gestor acertar essa estratégia, o ganho será em 

multiestratégia é adotar diversas estratégias, 
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estratégia mais facilmente, se protegendo contra a 

essa estratégia têm como objetivo comprar 

alta, e vendem simultaneamente uma carteira do 



investimento
sem o compromisso de adotar uma estratégia 

risco e retorno como um todo, tanto no ambiente 

o objetivo desta estratégia é investir 
em mais de um fundo, gerido por gestores 

são criteriosamente selecionados, consolidando 
a força desses gestores dentro de uma carteira 

fundos de gestores independentes, com diferentes 
estratégias de gestão e atuação, proporcionando, 

adotam como estratégia 
commodities, índices, 

nesta estratégia, os fundos 

deslocamentos táticos entre diversos 

 de 

devendo ser determinado o percentual a ser 

desenvolvimento de empreendimentos 

habitação para posterior alienação, locação ou 
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Investimentos no exterior requer maior atenção, visto que além dos riscos inerentes aos 
investimentos em si, normalmente há o risco cambial (não havendo proteção na estrutura escolhida, 
a EFPC estará exposta à oscilação cambial, seja em qualquer moeda em que esteja operando), o 
risco geopolítico e os riscos específicos de cada setor. 

O investimento em outras geografias requer, também, algum conhecimento prévio sobre a 
dinâmica das economias dessas geografias. Cabe destacar, porém, que o investidor não precisa 
necessariamente ter expertise para atender a esses requisitos, uma vez que a gestão será feita por 
um gestor especializado na classe de ativos em questão.

Segmento: Investimento no Exterior 
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mentomento
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Quando falamos em um plano de aposentadoria, de tempo em um plano de previdência, falamos de 
duas etapas:

• período de acumulação das contribuições ao plano, que acontecem desde sua adesão até o
• período de recebimento do benefício.

Liquidez é um conceito econômico que considera investimento sem perda significativa de seu valor.
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felicidadefelicidadefelicidade

Outro ponto importante no processo de escolha é o "Horizonte de Tempo", que nada mais é do que o 
tempo que você dispõe antes de começar a receber o seu benefício de aposentadoria. Existe uma 
grande diferença entre as necessidades de uma pessoa que se aposentará em três anos e outra que o 
fará daqui a 30 anos.

O fator "tempo" é favorável para aqueles que variável no longo prazo. Por outro lado, se a sua 
aposentadoria está próxima, possivelmente você preferirá investir em algo que preserve seu saldo 
acumulado.

Caso você opte por um perfil de investimento por exemplo, mais de 10 ou 15 anos até a sua do período 
de acumulação. Porém, caso não investimentos e isso será refletido diretamente no valor do seu 
benefício.

Esse exemplo evidencia que, quando você estiver próximo da aposentadoria, é aconselhável preservar 
seu saldo em opções mais conservadoras em vez de se arriscar em rentabilidades mais elevadas.

felicidadefelicidadefelicidade



adeadeadeade
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adeade

maiores serão os seus ganhos
possibilidade de retornos negativos na mesma proporção
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Podemos destacar três fases na vida do investidor: 



21GERDAU PREVIDÊNCIA CARTILHA

 esta fase começa cerca de 10 anos antes da data planejada para a sua aposentadoria 



felicidadefelicidadefelicidadefelicidadefelicidadefelicidade
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lembrar-se dos seguintes pontos-chave:

objetivos, estabelecer sua estratégia e 

lembre-se, este é apenas o primeiro passo: você 

Resumo
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Superconservador

Você poderá decidir sobre a 

Renda Fixa
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O perfil SUPERCONSERVADOR é o que pode 
apresentar menor variação no retorno dos 
investimentos e, consequentemente, menores 
riscos. A rentabilidade esperada está em linha 
com a taxa de juros da economia.

Esse perfil é destinado a quem prefere preservar 
o patrimônio no plano se expondo menos as 
instabilidades do mercado financeiro.
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Investimento ExteriorMultimercadoRenda VariávelRenda Fixa

Os perfis CONSERVADORES I, II e MM EX podem apresentar maior variação no retorno 
dos investimentos do que o perfil superconservador, por esse motivo trazem pouco mais 
de risco, porém com a possibilidade de obterem ganhos maiores no longo prazo

Esses perfis são destinados a quem quer obter ganhos acima do CDI, mas não quer a 
volatilidade que os demais segmentos trazem aos investimentos.

CONSERVADOR I CONSERVADOR II CONSERVADOR MM EX

Conservador I, II e MM EX



 Os perfis MODERADOS I, II, III e MM EX podem apresentar maior variação no retorno dos 
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MODERADO I MODERADO II MODERADO III MODERADO MM EX

Investimento ExteriorMultimercadoRenda VariávelRenda Fixa

Moderado I, II  III  e  MM EX



Agressivo I, II e MM EX
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Investimento ExteriorMultimercadoRenda VariávelRenda Fixa

Os perfis AGRESSIVOS I, II e MM EX são os que podem apresentar maiores variações no 
retorno dos investimentos por terem uma parcela maior investida nos segmentos com 
maior volatilidade, bastante tolerante ao risco, admitindo perdas.

Esses perfis são indicados a quem busca um rendimento maior no médio e longo prazo e é 
bastante tolerante ao risco, admitindo perdas no decorrer do tempo de aplicação.

AGRESSIVO I AGRESSIVO II AGRESSIVO MM EX



Caso o  no momento da inscrição no Plano, a Gerdau Previdência alocará 

IDADE DO PARTICIPANTE PERFIL DE INVESTIMENTO

Até 39 anos Agressivo I

De 40 a 49 anos Moderado II

De 50 a 54 anos Conservador II

A partir de 55 anos Superconservador
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frequentes

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO INÍCIO DA VIGÊNCIA

15 de janeiro até 15 de fevereiro Abril

15 de abril até 15 de maio Julho

15 de julho até 15 de agosto

15 de outubro até 15 de novembro Janeiro
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, mantendo-se, nesse caso, 
a  vigorará por  até 
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felicidadefelicidade

vida

felicidade




