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Ativo Título públicoRentabilidade
Commodities

Renda Fixa
Perfil de Investimento

apresentação

Ativo, rentabilidade, renda fixa, perfil de 
investimento... Se você tem o hábito de se informar 
sobre como anda o dinheiro investido no seu plano 
previdenciário, com certeza já se deparou com algum 
desses termos. E, provavelmente, já se perguntou o 
que eles significam. 
Para sanar essas e outras dúvidas, foi criada esta 
cartilha, que, além de traduzir esses conceitos, traz 
esclarecimentos sobre os perfis de investimento 
oferecidos pela Forluz para os participantes do 
Taesaprev.
Antes de escolher o seu, leia atentamente as 
informações a seguir. E lembre-se, quando tiver 
dúvida sobre como são aplicados seus recursos, além 
deste material, você pode contar com os profissionais 
da Fundação, que estão disponíveis para ajudá-lo a 
entender melhor o universo financeiro. 



1.  a Forluz tem autonomia para fazer o que quiser com
 o meu dinheiro?

Não. As Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
devem seguir regras determinadas pelo Conselho Monetário 
Nacional – CMN e da agência reguladora e fiscalizadora PrEviC 
– Superintendência Nacional de Previdência Complementar para 
investir os recursos dos participantes. O CMN define em que 
ativos (ou seja, títulos de renda fixa, variável, imóveis e carteira 
de empréstimos) a entidade pode investir, os limites máximos em 
cada tipo de investimento, qual risco pode assumir e como ela deve 
diversificar suas aplicações. Além disso, os profissionais que lidam 
com o dia a dia das aplicações ainda devem seguir as diretrizes 
da Política de investimentos e as determinações do Comitê de 
investimentos. A Previc exige, ainda, que 100% dos dirigentes de 
fundos de pensão possuam certificação profissional.

2. o que é política de Investimentos?

A Política de investimentos é um conjunto de normas e orientações 
referentes à gestão dos investimentos, preparada e revisada 
anualmente pela Diretoria, aprovada pelo Conselho Deliberativo, 
encaminhada à Previc e divulgada aos participantes. Nessa 
Política é definida a estratégia de atuação da Forluz: os cenários 
macroeconômicos a serem considerados para a economia brasileira, 



que tipos de investimentos devem ser realizados, quais serão os 
limites para cada investimento, quais as metas de rentabilidade a 
serem atingidas, bem como os critérios para seleção das instituições 
financeiras e agentes de mercado. Tudo sempre de acordo com a 
legislação. 

3. o que é Comitê de Investimentos?

O Comitê de investimentos é um grupo formado pelo
presidente da Forluz, diretor de investimentos e Controle,
diretor de Seguridade e Gestão, diretor de relações com 
Participantes, gerente de Gestão de Portfólio, gerente de 
Controladoria e Finanças, assessor de Compliance, assessor de
risco e gerente de renda Fixa, Participações e Empréstimos.
Os membros do Comitê devem possuir conhecimento sobre
diversos aspectos da área de investimentos e finanças,
controladoria, riscos, macroeconomia e passivo atuarial se
reúnem, semanalmente, para definir as estratégias/operações 
imediatas de investimentos da Fundação.

4. Como a Forluz investe o meu dinheiro e quem decide isso?

A Forluz investe seu dinheiro de acordo com as melhores práticas 
de mercado, avaliando o impacto de cada investimento na carteira 

COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS



total (conjunto de ativos) em relação à característica do passivo de 
cada plano previdenciário. A decisão de como investir o seu recurso 
percorre um longo caminho, iniciado no Conselho Deliberativo, 
através da aprovação da Política de investimentos, passando 
pelo Comitê de investimentos e contando, finalmente, com o 
conhecimento técnico, acompanhamento diário do mercado e 
apoio operacional dos profissionais da Diretoria de investimentos e 
Controle, da Assessoria de risco e da Assessoria de Compliance.
veja como ocorre a decisão de investimento em um Certificado de 
Depósito Bancário – CDB, por exemplo: o Conselho Deliberativo, 
através da Política de investimentos, define qual o nível de risco 
máximo, ou rating (classificação de risco de um banco, de um país 
ou de um ativo feita por uma empresa especializada), pode ser 
aceito pela Fundação. O Comitê de investimentos, considerando 
outras análises da Diretoria de investimentos e Controle, decide em 
quais bancos (que já tenham obtido aquela nota/rating) a Forluz 
poderá aplicar seus recursos e quais os valores e prazos máximos 
para essa aplicação.
Considerando essa determinação, diariamente, o gerente e os 
analistas de investimentos analisam o mercado, observando 
oportunidades de boas taxas e risco aceitável para aplicação dos 
recursos.



5. onde são aplicadas minhas contribuições e como isso
	 influencia	no	meu	benefício	no	Plano	Taesaprev?

Suas contribuições são integralmente aplicadas no mercado 
financeiro, em carteiras de renda fixa, renda variável e
empréstimos para participantes do plano. No Plano Taesaprev, 
o valor de seu benefício é diretamente influenciado pela 
rentabilidade das aplicações dos seus recursos. O plano funciona 
como uma poupança: quanto mais você guardar e quanto melhor 
o rendimento, maior será o saldo final e, portanto, o valor de seu 
benefício.

6. o que é “Mercado Financeiro”?

É o mercado voltado para a intermediação de recursos entre os 
poupadores (quem tem o dinheiro, no caso você) e os investidores 
(aqueles que vão transformar o dinheiro em capital produtivo,
como as empresas). No mercado financeiro são efetuadas
transações com títulos de prazos curtos, médios, longos e 
indeterminados, geralmente dirigidas ao financiamento dos
capitais de giro e fixo. São agentes do mercado financeiro: os 
bancos, corretoras de valores, distribuidoras de títulos, instituições 
gestoras e administradoras de recursos, dentre outros.



7. O	que	significa	renda	fixa	e	renda	variável?

Renda	fixa: é o tipo de aplicação que tem prazo de vencimento 
pré-estabelecido e seu rendimento é conhecido no momento inicial 
da operação, podendo ser pré-fixado ou pós-fixado.
Pré-fixado – o rendimento e o valor do resgate do título no 
vencimento são conhecidos no momento da aplicação.
Exemplo: CDB à taxa de 11%, ou seja, aplicando r$1.000,00, você 
receberá r$1.110,00 depois de um ano.
Pós-fixado: o rendimento é dado por um indexador (normalmente 
a inflação) mais uma taxa de juros previamente determinada. 
Exemplo: CDB à taxa iPCA (indexador) mais 5% a.a., ou seja, 
aplicando r$1.000,00 e, supondo que a variação do iPCA tenha 
sido 6% no ano, você receberá r$1.113,00, depois de um 
ano. Como não se conhece previamente a variação do iPCA, o 
rendimento total é conhecido somente no vencimento.

Renda	variável:	é a aplicação que tem seu rendimento 
desconhecido no momento inicial da operação e somente quando
o investidor vender o título é que saberá a rentabilidade.
Exemplos: Ações, cotas de fundos de ações, cotas de fundos de 
participações e de fundos estruturados.



8. O	que	significa	risco	em	uma	aplicação	financeira?

O conceito de risco também está presente em áreas da nossa 
vida e significa a possibilidade de alguma coisa dar errado. Pode 
ser considerado, no caso dos investimentos da Forluz, qualquer 
ameaça ou ação que impeça a empresa/investimento de atingir seus 
objetivos e de executar suas estratégias.
Por outro lado, risco, que deriva do italiano antigo risicare e significa 
“ousar”, é uma opção e não um destino. Portanto, é também uma 
ação que tomamos de forma a apostar no sucesso futuro, ousando 
em prol dos nossos negócios.

9. O	que	significa	maior	ou	menor	risco?	

O que vai determinar o nível de risco de um investimento é a 
previsibilidade do resultado esperado. Nos investimentos em renda 
variável essa previsibilidade é baixa em razão da volatilidade 
(oscilação do preço) característica desse segmento do mercado 
financeiro.
Para redução do risco em renda variável, é necessária, dentre outras 
medidas, uma diversificação na carteira de ações no que se refere a 
empresas e setores.

RISCO!!!



10. Qual	a	diferença	de	risco	privado	x	risco	público?

risco privado é aquele de uma determinada instituição – um banco, 
uma empresa, não honrar seu compromisso. O risco público é o 
risco do país não honrar o seu compromisso. 

11. Em	quais	títulos	são	aplicados	os	recursos	financeiros?
Renda	fixa: títulos públicos federais (NTNB, LTN, LFT, NTNC, etc); 
títulos privados (CDB, debêntures, Letras Financeiras etc.); cotas de 
fundos de renda fixa, certificados de recebíveis imobiliários, entre 
outros.
Renda	variável: ações de companhias abertas; cotas de fundos 
de ações; cotas de fundos de participações; cotas de fundos 
estruturados; cotas de fundos no exterior; debêntures conversíveis 
em ações; participações societárias; entre outros.

12. Existe	risco	nas	aplicações	de	renda	fixa?
Sim. As aplicações de renda fixa não são livres de risco. Toda 
operação dessa natureza tem, por exemplo, risco de crédito, que 
é a probabilidade de não ser honrada pelo emissor, em caso de 
imprevisto. Além disso, para qualquer operação financeira existem 
sempre riscos legais, operacionais, de liquidez, de mercado, entre 



outros. Quando você investe em um fundo de renda fixa, seu 
dinheiro é usado para adquirir uma variedade de papéis do governo 
e/ou de empresas, com taxas de juros fixas (pré ou pós e com prazos 
diversos). O patrimônio de um fundo de renda fixa varia em função 
das taxas de juros obtidas e das taxas praticadas no mercado.

13. Existe	risco	nas	aplicações	de	renda	variável?
 o investimento em ações tem garantia?
Sim, existe. Quando se faz um investimento em renda variável
tem-se a expectativa de que o retorno será maior que a renda fixa, 
mas isso não é garantido.
As operações de renda variável apresentam todos os riscos das 
operações de renda fixa. Por definição, o valor dos investimentos 
em renda variável tende a oscilar muito mais no curto prazo do que 
os investimentos em renda fixa. Nas operações de renda variável 
os riscos de mercado e liquidez costumam ser maiores. Além 
disso, nessas operações a rentabilidade também é difícil de ser 
determinada.
Quando você investe em um fundo de renda variável, seu dinheiro 
é usado na aquisição de ações de várias empresas. O valor de 
mercado de uma determinada ação pode subir ou descer em virtude 
de vários motivos (novos produtos e tecnologia, ganhos ou perdas 



das empresas, eventos políticos, mudanças nas taxas de juros e nas 
tendências da economia global). Em decorrência disso, o valor do 
patrimônio de um fundo de renda variável varia conforme o valor 
das ações adquiridas.
Não há garantias em investimentos em ações. você pode comprar 
uma ação e ela subir ou cair de preço. isso significa que um 
patrimônio investido em ações pode se multiplicar rapidamente, mas 
também pode diminuir.

14. os empréstimos a participantes também são uma forma 
de aplicar o meu recurso?

Sim. O CMN entende os empréstimos a participantes como uma 
modalidade de investimento das entidades de previdência. Essa 
modalidade deve atender a uma série de requisitos normativos sendo 
um deles ter rentabilidade como qualquer outro investimento em 
renda fixa. 

15. Por	que	a	Forluz	não	cobra	uma	taxa	de	juros	mais	baixa	
 nos empréstimos a participantes?

As taxas definidas nos empréstimos da Forluz já são muito baixas se 
comparadas com as oferecidas pelos bancos. Além disso, é necessário 
assegurar rendimento adequado para os recursos emprestados.  



16. O	que	significa	perfil	de	risco?

Perfil de risco é a classificação do investidor quanto à sua 
predisposição em correr riscos. Na linguagem do mercado
financeiro a tendência de variação no valor dos investimentos 
é chamada de risco. A compensação para assumir risco é uma 
expectativa de retorno superior. Por isso, um perfil ultraconservador 
apresenta o menor risco com a menor expectativa de retorno no 
longo prazo.Já o perfil agressivo apresenta o maior risco e a maior 
expectativa de retorno no longo prazo.

17. Por	que	a	Forluz	oferece	perfis	diferentes?

Existem diferentes grupos de participantes em fases distintas de 
contribuição para o Plano Taesaprev e, portanto, com motivações 
e interesses também diferentes no resultado da rentabilidade de 

sua conta de aposentadoria. 
Por exemplo, uma pessoa 
em início de carreira pode 
estar mais disposta a correr 
riscos em um determinado 
investimento, uma vez 
que, caso haja perda, ela 
provavelmente terá tempo 



para recuperar o valor investido. Já uma pessoa que está prestes a se 
aposentar provavelmente gostaria de correr riscos menores por não 
dispor de tanto tempo para recuperar o valor investido. 

18. Quais	são	os	perfis	de	risco	existentes	na	Forluz?

Perfil	Ultraconservador
Nele, a carteira de investimentos é composta por títulos de 
renda fixa (vide item 11) e empréstimos a participantes. É o tipo 
de investimento para quem gosta de correr o mínimo de risco. 
Atende quem é muito conservador e não deseja que sua conta de 
aposentadoria tenha qualquer parcela aplicada em renda variável 
(vide item 11). Apesar de se tratar de estratégias com foco em 
menores riscos, podem apresentar volatilidade nas rentabilidades, 
inclusive negativa, devido aos preços de mercado dos títulos de 
renda fixa, principalmente os de médio e longos prazos. 

Perfil	Conservador
Tende a oferecermenor risco ao investidor do que os perfis 
moderado e agressivo, mas, por outro lado, tem perspectiva de 
rentabilidade mais modesta. É voltado para quem é conservador 
e admite um certo nível de risco. Neste perfil, além da carteira de 
renda fixa e empréstimos aos participantes, o perfil pode alocar 



Qual perfil
devo escolher?até 10% do seu patrimônio em renda variável. Apesar de se tratar 

de estratégias com foco em menores riscos, podem apresentar 
volatilidade nas rentabilidades, inclusive negativa, devido aos preços 
de mercado dos títulos de renda fixa, principalmente os de médio 
e longos prazos, e principalmente dos investimentos em renda 
variável, cujos preços oscilam diariamente.

Perfil	Moderado
visa obter maior rentabilidade, sendo um pouco mais arriscado 
que o perfil anterior, podendo apresentar, por isso, maior oscilação 
em sua cota. É indicado para quem prefere correr um pouco mais 
de risco na expectativa de melhor retorno. A carteira é composta 
por títulos de renda fixa, empréstimos a participantes e até 25% 
em renda variável. Trata-se de estratégias com foco em riscos 
moderados e podem apresentar volatilidade nas rentabilidades, 
inclusive negativa, devido aos preços de mercado dos títulos de 
renda fixa, principalmente os de médio e longos prazos, e dos 
investimentos em renda variável, cujos preços oscilam diariamente.

Perfil	Agressivo
É o tipo de investimento para quem não se importa em correr muito 
risco na tentativa de obter alta rentabilidade. Esse é o investidor 
típico de renda variável, pois aceita grande quantidade de risco. 



Quem escolhe esse perfil é movido pela expectativa de retorno 
acima da média. A carteira do perfil agressivo é composta por títulos 
de renda fixa, empréstimos a participantes e até 50% em renda 
variável. Trata-se de estratégias com foco em altos riscos e podem 
apresentar volatilidade nas rentabilidades, inclusive negativa, devido 
aos preços de mercado dos títulos de renda fixa, principalmente os 
de médio e longos prazos, e dos investimentos em renda variável, 
cujos preços oscilam diariamente. 

19. Como	é	feita	a	opção	pelos	perfis?

No formulário de inscrição no Plano Taesaprev, o participante faz 
sua opção inicial, autorizando a Forluz a investir os recursos de sua 
conta de aposentadoria no perfil por ele escolhido. Posteriormente, 
quando quiser alterar a opção, o processo será feito no portal da 
Fundação na internet (www.forluz.org.br). 

20. Quando	posso	fazer	a	alteração	do	meu	perfil?
A alteração poderá ser feita a qualquer momento,
desde que tenham se passado pelo menos doze meses da
última mudança.



A rentabilidade do
passado não é garantia de 

resultados futuros.

21. o que é cota de investimento? 
É o valor de uma unidade de um fundo de investimento, neste
caso, da sua conta de aposentadoria. Assim, quando você
faz uma contribuição para o plano, está “comprando” um 
determinado número de cotas. O saldo da conta é dado pelo 
número de cotas vezes o valor da cota. O valor da cota é
alterado mensalmente em função da rentabilidade apresentada
pelo perfil de investimento.
 
22. Como e quando são calculadas as cotas?
São calculadas e divulgadas mensalmente. O valor da cota 
corresponde ao do mês anterior mais a rentabilidade obtida no 
período. Há valores de cotas diferentes conforme o perfil. 

23. Quais fatores devo levar em conta na escolha
	 	 do	perfil	de	investimento?
■ Rentabilidade pretendida;
■ Prazo em que vai precisar utilizar a conta (requerimento de   
 benefício ou resgate);
■ Tolerância ao risco – risco que você está disposto a assumir.



Atenção: o melhor investimento é aquele que atende às suas 
expectativas entre riscos e retornos. Quando você tiver as respostas 
para estas questões, estará preparado para decidir qual a alternativa 
de investimento mais adequada ao seu perfil. Lembre-se de que 
você deverá traçar a estratégia de investimento apropriada às suas 
necessidades e ao seu objetivo de renda na aposentadoria.
A escolha do investimento é completamente pessoal e depende da 
sua situação financeira, tolerância a risco e do tempo que falta para 
você se aposentar. Lembre-se de que esses recursos visam garantir 
um patrimônio para sua aposentadoria e que as rentabilidades 
obtidas no passado não são garantia de retornos futuros.

24. Aplicando	em	um	perfil	mais	arriscado	terei	garantia
	 de	que	o	meu	patrimônio	terá	maior	rentabilidade?

Não. Embora o objetivo ao assumir mais riscos seja esse, não é 
possível garantir que a rentabilidade será melhor. Tudo depende
do comportamento do mercado. A rentabilidade do
passado não é garantia de resultados futuros.

 25. a Forluz pode ter rentabilidade negativa?

Sim. infelizmente, qualquer perfil pode ter rentabilidade negativa
em um determinado período. veja exemplo abaixo:



26. Na	escolha	do	perfil	devo	optar	sempre	por	aquele	com
 a melhor rentabilidade do ano anterior?

A rentabilidade do passado não é garantia de resultados futuros.
Apesar disso, é importante observar o histórico de rentabilidade dos 
perfis. Esse é apenas um dos dados que você deverá considerar.
É aconselhável participar dos eventos de educação previdenciária, 
livros que tratam de investimentos e comportamento do investidor, 
enfim, quanto mais informações sobre o mercado financeiro e 
investimentos você tiver, mais conscientes serão suas escolhas.

  rentabilidade   % Participação  
  (%) nos Perfis  

 Renda Renda Renda Renda
 Fixa variável Fixa variável 
 Ultracon-
 servador 1,00 -8,00 100 0 1,00

 Agressivo 1,00 -8,00 50 50 -3,50

Perfis Rentabilidade
Perfil (%)

Como Calcular:      
Perfil Ultraconservador = (1,00 x 100%)+(-8,00 x 0%) = 1,00
Perfil Agressivo = (1,00 x 50%)+(-8,00 x 50%) = -3,50



27. Como	faço	para	acompanhar	a	rentabilidade	do	perfil	que	
escolhi?

A Forluz disponibiliza, mensalmente, no Portal (www.forluz.org.br)
a rentabilidade de cada perfil de investimento.

28. Como posso saber o saldo de minha conta de 
aposentadoria?	E	o	perfil	e	percentual	de	contribuição?

As informações relativas ao seu saldo, percentual de contribuição
e perfil de investimento estarão disponíveis no extrato de conta
de aposentadoria do Plano Taesaprev no Portal Forluz
(www.forluz.org.br).



Este glossário vai
ajudá-lo a entender melhor

o universo financeiro.

Glossário	

ação – 1. valor mobiliário emitido pelas companhias, representativo da 
menor parcela em que se divide o capital da empresa. 2. Título negociável 
em mercados organizados. 

Ágio – Diferença a mais entre o valor de mercado e o valor de emissão de 
um título.

ativo – 1. Bens, direitos, valores e créditos pertencentes a uma empresa 
ou pessoa. 2. Soma dos recursos (bens e direitos) acumulados por um 
participante de um plano de previdência. 3. itens (créditos, imóveis, 
investimentos, etc) pertencentes a uma empresa.

Carteira – Conjunto de ativos de um investidor. É também conhecido como 
portfólio. 

Certificado	de	Depósito	Bancário	(CDB)	– Título de renda fixa emitido por 
bancos comerciais e de investimento que rende juro. 

Conselho	Monetário	Nacional	(CMN) – Na estrutura do Sistema Financeiro 
Nacional, o CMN é a máxima instância deliberativa. Compete ao Conselho 
delinear as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e de crédito, 
além de regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização 
das instituições financeiras. O CMN é constituído pelo ministro da Fazenda, 
que exerce a presidência do Conselho, pelo ministro do Planejamento e 



Orçamento e pelo presidente do Banco Central. Os serviços de secretaria do 
CMN são exercidos pelo Bacen. 

Cota – É o valor de uma unidade de um fundo de investimento. No nosso 
caso, da conta de aposentadoria.

Commodities – Termo inglês que significa “mercadorias”. 

Debêntures – Título de dívida emitido por empresas privadas de capital 
aberto. Quando uma empresa quer captar recursos (conseguir dinheiro) para 
investir ou pagar dívidas, pode emitir títulos denominados debêntures. 

Deságio	– Diferença a menos entre o valor de mercado e o valor de emissão 
de um título.

empresas emergentes e participações – É a forma de mobilizar e 
capitalizar pequenas e médias empresas em seu processo de crescimento 
para posterior desinvestimento (venda), objetivando rentabilidade superior a 
títulos de renda fixa. 

Fundo	de	investimento	imobiliário – São fundos formados por grupos 
de investidores com o objetivo de aplicar recursos em imóveis através de 
empreendimentos imobiliários.

Fundo multimercado – Fundos com aplicação em vários mercados ao 
mesmo tempo, além de uso de derivativos para alavancar seus rendimentos.



Fundos estruturados – Cotas de fundos de investimentos em participações, 
fundos de investimento em empresas emergentes, fundos multimercados e 
fundos de investimentos imobiliários.

Letra	do	Tesouro	Nacional	(LTN) – É um título público com rentabilidade 
pré-fixada (definida no momento da compra), com o resgate do valor do 
título na data do vencimento. Cada título é adquirido com deságio e possui o 
valor de resgate de r$ 1.000,00, no vencimento.

Letra	Financeira	do	Tesouro	(LFT) – É um título público com
rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica da economia (taxa 
Selic). O resgate do principal e dos juros ocorre no vencimento do título. 

Nota	do	Tesouro	Nacional	–	série	B	(NTN-B) – É um título público com a 
rentabilidade vinculada à variação do iPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo-iBGE), acrescida de juros definidos no momento da compra. O 
pagamento dos juros é semestral e o resgate do valor nominal atualizado 
ocorre na data de vencimento do título. 

Nota	do	Tesouro	Nacional	–	série	C	(NTN-C) – É um título público com 
a rentabilidade vinculada à variação do iGP-M (Índice Geral de Preços - 
Mercado-FGv), acrescida de juros definidos no momento da compra. O 
pagamento dos juros é semestral e o resgate do valor nominal atualizado 
ocorre na data de vencimento do título. 



Dá para entender
tudo mesmo!

rating – 1. É o instrumento de medição de riscos e dos sistemas de garantias 
e cobertura desses riscos. 2. Classificação de risco de um banco, de um país 
ou de um ativo feita por uma empresa especializada.

rentabilidade – 1. Taxa de retorno de um investimento. 2. Lucratividade.

risco – 1. Probabilidade de perda ou ganho numa decisão de investimento. 
2. Grau de incerteza do retorno de um investimento. 

risco de liquidez – refere-se à incapacidade de venda de um ativo no 
menor tempo possível sem perda financeira. 

risco de mercado – 1. incerteza relacionada aos retornos esperados de um 
investimento, em decorrência de variações em fatores de mercado, como: 
taxas de juros, preço das ações. 2. Oscilação de preços dos ativos, liquidez 
geral, política monetária. 

risco legal – Possibilidade de questionamento jurídico na execução dos 
contratos e regulamentos. 

risco operacional – Possibilidade de erro humano ou falha de 
equipamentos, programas de informática ou sistemas de telecomunicação na 
execução de um processo. 
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