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FUTURO 
PRESENTE

PESSOAS DIFERENTES, PERFIS DIFERENTES
O Material Explicativo dos Perfis de Investimento do Plano Prevcummins, possui conteúdo escrito em linguagem 
sim ples e clara, para informar e orientar o Participante na escolha da carteira de investimentos mais adequada para a 
aplicação de seus recursos. 

IMPORTANTE: 

o conteúdo do Material Explicativo não substitui a leitura do Regulamento de Perfis de Investimento do 
Plano Prevcummins. Todas as interpretações serão baseadas no Regulamento citado. 
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Saiba mais sobre os Perfis de Investimentos da Prevcummins
•	 Nossas	modalidades	de	Perfis	de	Investimento	serão	oferecidas	aos Participantes Ativos, Autopatrocinados e 

àqueles em regime de Benefício Proporcional Diferido, vinculados ao Plano de Benefícios Prevcummins; 

•	 Todos	os	aposentados	e	pensionistas,	que	recebem	renda	mensal	da	Prevcummins,	também	tem	à	sua	disposição	
as	mesmas	modalidades	de	Perfis;	

•	 A	 Prevcummins	 oferece	3 (três) tipos de Perfis de Investimento, cada um em uma faixa de aplicação nos 
segmentos,	conforme	demonstrado	no	quadro	abaixo:	

SEGMENTO
CONSERVADOR MODERADO AGRESSIVO

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

RENDA FIXA 100,0% 100,0% 85,0% 100,0% 70,0% 100,0%

RENDA VARIÁVEL 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 20,0%

ESTRUTURADO 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 5,0%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 5,0%

 Os limites de alocação dados para Investimento Estruturado e Investimento no Exterior, nos Perfis Moderado 
e Agressivo, quando não inteiramente utilizados, poderão ser transferidos de maneira ilimitada para o segmento 
de Renda Fixa ou Renda Variável.
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PERFIL AGRESSIVO

Modalidade de investimento de maior risco em que as contribuições acumuladas são alocadas em ren-
da variável (ações). 

Este perfil é indicado para Participantes com alta tolerância a risco, que busca maior acumulação de re-
cursos no futuro e para isso está disposto a aceitar as oscilações ou os movimentos do mercado, visando 
um maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Quem faz a opção por esse Perfil está ciente de que 
a possibilidade de perda é mais elevada.

PERFIL MODERADO

Modalidade de investimento de médio risco, além da alocação no segmento de Renda Fixa, são permiti- 
das alocações nos segmentos de Renda Variável, Investimentos Estruturados e Investimentos no Exte-
rior. Indicado para Participantes com maior tolerância ao risco de variações de rentabilidade, visando 
maior rentabilidade em médio e longo prazo.

PERFIL CONSERVADOR 

É uma modalidade de investimento de baixo risco, em que as contribuições acumuladas são aplicadas 
somente em renda fixa, títulos públicos ou privados.

Este perfil é indicado para quem pretende constituir uma reserva financeira de baixo risco, com segu-
rança e sem oscilações intensas de valorização (100% em renda fixa).

QUAL	O	PERFIL	INDICADO PARA VOCÊ?

ACESSE O SITE DA PREVCUMMINS E ASSISTA AO VÍDEO SOBRE OS PERFIS DE INVESTIMENTO: 
WWW.PREVCUMMINS.COM.BR
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•	 Os	 limites	de	concentração	e	de	diversificação	das	carteiras	que	compõem	os	Perfis	estão	fixados	na	Política	de	
Investimento	do	Plano	Prevcummins,	aprovada	anualmente	pelo	Conselho	Deliberativo;	

•	 Os	recursos	que	serão	aplicados	na	modalidade	escolhida	pelo	Participante	correspondem	a	100%	dos	recursos	
mantidos	no	Saldo	de	Conta	Total,	com	as	contribuições	efetuadas	pelo	Participante	e	pelas	Patrocinadoras	em	nome	
do	Participante,	incluindo	o	retorno	dos	investimentos	e	outros	recursos	recebidos	de	portabilidade,	distribuição	de	
superávit	e	distribuição	de	fundo	previdencial;	

•	 A	escolha	por	uma	modalidade	de	perfil	não	é	definitiva	e	pode	ser	alterada	a	critério	do	Participante	nos	meses	de	
março	e	setembro;	

•	 Os	recursos	dos	Participantes	que	não	fizeram	opção	formal	encontram-se	aplicados	no	Perfil	Conservador,	sendo-
lhes	facultada	a	alteração	de	perfil	nos	meses	de	março	e	setembro.
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IMPORTANTE: 

Os	 resultados	 obtidos	 pela	
Prevcummins no passado 
não representam garantia 
de	 rentabilidade	 no	 futuro,	
e quanto maior a exposição 
ao risco em Renda Variável, 
maiores	 as	 possibilidades	 de	
ganho ou de perda, condição 
que deve ser seriamente 
considerada pelo Participante 
antes de realizar sua opção. 

Como fazer ou alterar a opção
Para	alterar	seu	perfil,	acesse	a	área	logada	do	site	da	Prevcummins,	no	endereço	www.prevcummins.com.br, com 
seu	Nome	de	Usuário	e	Senha.	

Antes	de	fazer	a	escolha	por	um	dos	Perfis,	recomendamos	que	o	Participante	leia	com	atenção	o Regulamento de 
Perfis de Investimento.

O	Participante	que	não	deseja	mudar,	ou	que	não	 formalize	uma	nova	opção	de	Perfil	de	 Investimento,	terá seus 
recursos mantidos no Perfil Conservador.

Em caso de dúvidas, fale com a Equipe Prevcummins pelos telefones (11) 2186-4187 / 4627 / 4629.



ENVIE SUAS DÚVIDAS E SUGESTÕES: 
Rua Jati, 310 - Cumbica - Guarulhos/SP - CEP 07180-900 

(11) 2186-4918
www.prevcummins.com.br | facebook.com/Prevcummins

prevcummins.atende@cummins.com




