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Web conferência
Impactos da Covid-19 nos 
investimentos do Plano Vexty
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Dúvidas

Impactos da Covid-19 nos investimentos do Plano Vexty

Para quaisquer dúvidas em relação à Vexty, acesse www.vexty.com.br/contato

http://www.vexty.com.br/contato
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LinkedIn

Impactos da Covid-19 nos investimentos do Plano Vexty

Procure por “Vexty” no LinkedIn. 



• Perguntas podem ser enviadas por meio do botão “Q&A”, na barra inferior da 

ferramenta Zoom.

• Nem todas as perguntas conseguirão ser respondidas durante o Webinar, mas 

serão respondidas pela Vexty durante os próximos dias.

• Caso haja problema de conexão, não hesite em tentar um novo acesso. 
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Orientações gerais

Impactos da Covid-19 nos investimentos do Plano Vexty
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1. Impactos do COVID-19 na economia

2. Governança da Vexty

3. Perfis de Investimentos

4. Resultados Março/2020

5. Perguntas e Respostas 

15 min

10 min

10 min

15 min

40 min

1h30

Agenda

Impactos da Covid-19 nos investimentos do Plano Vexty
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Apresentação 
“Cenário, COVID-19 
e Comportamento”



“Estamos vivendo um problema intenso e avassalador que está 
impactando em diversas áreas e, conosco não está diferente. 

Acabei de ver o resultado do mês de março e me assustei de forma 
severa. 

Por favor, me digam o que está acontecendo em detalhes e se haverá 
retomada dessa perda tão significativa.”

Rafael

Pergunta
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Apresentação “Cenário, COVID-19 e Comportamento”

Impactos da Covid-19 nos investimentos do Plano Vexty

Aquiles Mosca é Head of Sales, Marketing & Digital no BNP Paribas Asset
Management Brasil. É também autor e professor dedicado ao tema de Finanças
Comportamentais.
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Apresentação “Cenário, COVID-19 e Comportamento”

Impactos da Covid-19 nos investimentos do Plano Vexty



“...em meio às mudanças negativas que o mundo está passando por 
conta da PANDEMIA do COVID-19 e que fez o mundo "parar", venho 
através desse e-mail pedir a análise da Diretoria Executiva da Vexty 
para que o período de alteração no perfil de investimentos seja 
antecipado urgentemente, pois estamos em um cenário que ninguém 
conseguiu projetar em nenhum estudo local ou mundial.”

Fabiano

Pergunta

“Não deveríamos criar uma janela 
excepcional para voltar a perfis mais 
conservadores antes de Novembro?”

Sylvio
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Governança 
da Vexty
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Estrutura

Governança da Vexty
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Diretor-Presidente da Vexty
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)

Graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), concluiu o seu MBA Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, em São
Paulo.

Certificado pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social
(ICSS), com ênfase em Investimentos.

Diretor de Investimentos e Diretor Administrativo-Financeiro da Vexty
Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR)

Graduado em Física pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em
Neurociências pela USP.

Possui Certificação Profissional ANBIMA – Série 20 (CPA20) e 18 anos de
experiência em Análise de Riscos de Mercado, Liquidez e Crédito e Gestão de
Riscos, Controles Internos e Compliance.

Comitê de Investimentos e Risco (CIR) e Subcomitês (SC)

Governança da Vexty
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Coordenador de Investimentos da Vexty

Bacharel em Economia pela PUC-SP, MBA em Previdência Complementar pela
FIA/Uniabrapp e pós-graduado em Engenharia Financeira pela Fundação
Instituto de Administração (FIA/USP).

Certificado pelo ICSS, possuí 17 anos de experiência no mercado financeiro, com
posições em Controladoria de Banco, Tesouraria, Trader e Gerente de
Operações de Asset Management.

Comitê de Investimentos e Risco (CIR) e Subcomitês (SC)

Governança da Vexty

Sócio e Diretor Técnico da Aditus Consultoria Financeira

Bacharel e Mestre em Matemática pelo IME-USP. Doutor em Eng. Elétrica pela
POLI-USP. Financial Risk Manager pela GARP (Global Association of Risk
Professionals) em 2006.

RAFAEL

LEITE

GUILHERME

BENITES



Sócio-Diretor da F3 Capital Gestão de Recursos
Responsável pela gestão dos portfolios desde 2014.

Anteriormente à F3 Gestão de Recursos, trabalhou no Pátria Investimentos na
equipe de gestão do Patria Hedge cuidando de estratégias como arbitragem de
juros e volatilidade de ações.

Engenheiro Naval pela Escola Politécnica da USP e Mestre em Economia com
ênfase em Finanças Quantitativas pela FGV-SP

Comitê de Investimentos e Risco (CIR) e Subcomitês (SC)

Governança da Vexty

Sócio-Diretor da F3 Capital Gestão de Recursos
Responsável pela coordenação geral da empresa desde janeiro de 2020.

Profissional com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, antes
disso, foi Sócio fundador da NEO Investimentos, gestora de recursos com mais
de 17 anos de atuação no mercado brasileiro. Antes da NEO Investimentos,
trabalhou nos bancos JPMorgan, Patrimônio e BMC. É formado em
administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV

MEDEIROS

RICARDO

MARTINS

ADAUTO
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Membro Independente no Comitê de Investimentos e Riscos

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ/FEA)

Possui mais de 14 anos de experiência dedicados a conselhos de empresas
como Vale, Aceco TI, Eternit, CPFL Energia, além de exercer funções em áreas
de investimentos de outras corporações

Comitê de Investimentos e Risco (CIR) e Subcomitês (SC)

Governança da Vexty
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Perfis de 
Investimento



“Com base no desempenho da Rentabilidade do Fundo Previdência 
Privada, no qual sou aderente, gostaria de entender quais os 
fundamentos que geram a Rentabilidade Esperada.”

Carlos

Pergunta



Cinco pilares para a construção dos Perfis de Investimentos da Vexty:

• Horizonte de Investimento: fundamental para o sucesso dos investimentos.

• Benefícios para o Pós-Carreira: ambição de 70% do último salário por 20 anos.

• Risco e volatilidade: não são a mesma coisa, depende do tempo.

• Diversificação de Ativos e Mercados: melhor relação risco x retorno além de 
proteger de eventuais eventos localizados.

• Há duas fases distintas: uma de “busca por retorno” e outra de “preservação
do Patrimônio constituído”.

Filosofia de investimento

Perfis de Investimento do Plano Vexty



• Os Perfis com Data-Alvo sugerem, em seu nome,
o ano mais próximo ao início de pós-carreira.

• A medida que a data-alvo do perfil se aproxima, o modelo
ajusta a exposição do patrimônio acumulado entre as
diversas Classes de Ativos para que a volatilidade total se
torne cada vez mais baixa, convergindo finalmente para o
CDI (Certificado de Depósito Interbancário). O objetivo
disso é a proteção do patrimônio.

• Todos os Perfis de Investimento são compostos
por duas ou mais Classes de Ativos.

• Os Perfis com Data-Alvo apresentam diversas combinações
entre as Classes de Ativos, objetivando a entrega de retornos
mais elevados no longo prazo, porém com diferentes níveis
de volatilidade no curtíssimo ou curto prazos.

Sobre nosso modelo de perfil

Perfis de Investimento do Plano Vexty
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CDI Pleno CDI Plus Multimercado Inflação
Renda 

Variável Local
Global Ilíquidos

Perfil 

Curto Prazo

Perfis 

Data-Alvo

Os Perfis Data-Alvo (ou Target Date Funds), mitigam um viés de alocação das 
pessoas físicas, que é a polarização da alocação entre Renda Fixa x Renda Variável.

Classes de ativos utilizadas para os perfis

Perfis de Investimento do Plano Vexty



• CDI Pleno: composta por títulos do tesouro nacional, pós-fixados, atrelados à
taxa Selic (Tesouro Selic) e por Crédito Privado.

• CDI Plus: objetiva retorno pouco acima do CDI e, para isso, investe
majoritariamente em Crédito Privado.

• Inflação: essa classe busca rentabilidade de juros reais, ou seja, protegida da
variação da inflação. É possível que a carteira tenha outro indexador além do
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), como o IGPM (Índice
Geral de Preços do Mercado), por exemplo.

• Multimercado: essa classe busca um prêmio de risco em relação ao CDI, com
investimentos de baixa correlação entre si. São utilizadas diversas sub-
estratégias para compor a carteira e os fundos de investimento, que possuem
gestão dinâmica com exposição a diversos tipos de ativos (moeda, juros, renda
variável, imóveis e etc.)

Classes de ativos utilizadas para os perfis

Perfis de Investimento do Plano Vexty



• Renda Variável: essa classe busca uma rentabilidade superior ao índice
Ibovespa. Ela é composta exclusivamente por empresas de capital aberto e
listadas na bolsa de valores brasileira.

• Global: essa classe busca uma rentabilidade superior ao MSCI* World, índice de
ações global que concentra ações de mais de 1500 empresas listadas em bolsas
de valores de mais de 20 países. Ela é composta por fundos de investimento no
exterior que investem predominantemente em ativos internacionais.

• Ilíquidos: essa classe busca um prêmio de risco em relação ao CDI e
adicionalmente, há expectativa de prêmio por conta das características de
iliquidez dos ativos.

*Morgan Stanley Capital International

Classes de ativos utilizadas para os perfis

Perfis de Investimento do Plano Vexty



“A crise chegou logo após a criação dos novos perfis da Vexty, que 
permitem maior percentual em investimentos de maior volatilidade. 
Com isso, estamos acompanhando rendimentos menores a -10%am.
Qual é o impacto da implementação dos novos perfis? Qual foi a 
estratégia na mudança da alocação após a escolha dos perfis?”

Sylvio

Pergunta



Classes de ativos utilizadas para os perfis

Perfis de Investimento do Plano Vexty



“Boa tarde gostaria que vcs informassem onde está sendo 
investido nosso dinheiro e em quais mercados”

Sergio

Pergunta



Lâmina dos Perfis de Investimento

Perfis de Investimento do Plano Vexty



Lâmina dos Perfis de Investimento

Perfis de Investimento do Plano Vexty



“Esse mês eu perdi um carro popular na Vexty e estou preocupado. 
Disparado o pior resultado em comparação com as carteiras que 
mantenho em três bancos.”

Rodrigo

“Tenho outros Fundos de Previdência em outras entidades e apesar da 
queda das rentabilidades respectivas, nos últimos 2 meses, nenhum foi 
tão grande no acumulado ou concentrado no mes de março/2020. 
Saliento que as características dos fundos em questão são similares, até 
porque o meu perfil é o mesmo.”

Roger

“Tenho outra previdência privada no Santander, pois não tive 
resultados negativados / perdas; porém obtive resultado muito baixo 
porém não negativo.”

Anônimo

Pergunta



Target Date Funds

Perfis de Investimento do Plano Vexty



Comparação Vexty x PGBLs de RF com Crédito Grau de Investimento

Perfis de Investimento do Plano Vexty

0,42% 

(6,03%)

Retorno até Mar-2020

Perfil Curto Prazo

Amostra de 16 fundos PGBL da classificação ANBIMA PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

Patrimônio Líquido da amostra: R$ 75,4 bilhões.

Gestores presentes na amostra: Bradesco, Banco do Brasil, Icatu, Itaú.



(0,59%)

(5,00%)

(5,96%)
Perfil 2025

Comparação Vexty x PGBLs Balanceados 0-15 (RV)

Perfis de Investimento do Plano Vexty

Retorno até Mar-2020

Perfil 2020

Amostra de 12 fundos PGBL da classificação ANBIMA BALANCEADOS ATÉ 15[% EM RENDA VARIÁVEL].

Patrimônio Líquido da amostra: R$ 2,9 bilhões.

Gestores presentes na amostra: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sulamérica, Itaú.



(7,96%)

(10,58%)

(11,61%)Perfil 2035

Comparação Vexty x PGBLs Balanceados 15-30 (RV)

Perfis de Investimento do Plano Vexty

Retorno até Mar-2020

Perfil 2030

Amostra de 10 fundos PGBL da classificação ANBIMA BALANCEADOS DE 15-30[% EM RENDA VARIÁVEL].

Patrimônio Líquido da amostra: R$ 2,2 bilhões.

Gestores presentes na amostra: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Sulamérica.



(13,30%)

(15,01%)
(16,24%)

(21,90%)

Comparação Vexty x PGBLs Balanceados 30-49 (RV)

Perfis de Investimento do Plano Vexty

Retorno até Mar-2020

Perfil 2040 2045      2050  

Amostra de 20 fundos PGBL da classificação ANBIMA BALANCEADOS DE 30-49[% EM RENDA VARIÁVEL].

Patrimônio Líquido da amostra: R$ 5,2 bilhões.

Gestores presentes na amostra: Caixa Econômica Federal, Safra, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sulamérica, 
Icatu, Athena, Santander, Apex.



(14,08%)

(17,05%)
(18,27%) (18,87%)

(30,10%)

Comparação Vexty x PGBLs Balanceados acima de 49 (RV)

Perfis de Investimento do Plano Vexty

Retorno até Mar-2020

Perfil 2055 2060          2065 

Amostra de 15 fundos PGBL da classificação ANBIMA BALANCEADOS ACIMA DE 49[% EM RENDA VARIÁVEL].

Patrimônio Líquido da amostra: R$ 1,2 bilhões.

Gestores presentes na amostra: Dahlia, Franklin Templeton, Constellation, Alaska, Trígono, Atlas, One Partners, 
Real, Leblon, BC Capital, Reach. 
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Resultados dos 
Perfis de Investimento

Mar/20



-0,28%

-1,22%

-4,74%

-7,18%

-8,89%

-11,12%

-12,34%

-13,16%

-13,82%

-14,72%

-15,41%

0,34%

-29,90%

0,07%

Curto Prazo

Perfil 2020

Perfil 2025

Perfil 2030

Perfil 2035

Perfil 2040

Perfil 2045

Perfil 2050

Perfil 2055

Perfil 2060

Perfil 2065

CDI

IBOV

IPCA
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A pandemia de Covid-19 foi o trigger para a mais violenta crise desde 1929,
aumentando a volatilidade e impactando os mercados financeiro e a economia
real ao mesmo tempo.

Rentabilidade Mar/20

Impactos COVID-19

3%

% RV LOCAL

55%



“Os impactos negativos nos meses de fevereiro e março foram 
inevitáveis (principalmente para os perfis de longo prazo). Neste 
cenário, quais as principais estratégias da Vexty para recuperar estas 
perdas e até obter ganhos com a retomada do crescimento? Além da 
manutenção em carteira dos papéis/ações que caíram, existe a 
intenção de realizar aportes para adquirir ações de empresa sólidas 
com preços altamente descontados e com grande potencial de 
recuperação no médio/longo prazo?”

Leonardo

Pergunta

“Qual é o plano de ações mitigatória para recuperar as perdas destes 
últimos dois meses (fevereiro e março 2020)? Iremos ter resultados 
negativos nesse mês de abril?”

Anônimo
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Resultados das
Classes de Ativo

Mar/20



“Boa tarde, não entendi porque a rentabilidade foi negativa visto que 
meu perfil e conservador e o rendimento está atrelado a variação do 
CDI. Obrigado.”

Biagio

“Poderiam verificar a minha rentabilidade informada perfil curto prazo, 
uma vez que o CDI de março de 2020 foi de 0,34%? Aproveito ainda 
para perguntar sobre o tipo de renda fixa para o perfil de curto prazo: 
pré fixado ou pós fixado? “

Marcelo

Pergunta



CDI Pleno
(0,3%)

CDI Pleno
0,4% 

CDI
0,3% 

CDI
1,0% 

Classe de Ativo – CDI Pleno – Mar/20

Impactos COVID-19

O impacto negativo nessa classe veio exatamente da parcela de crédito privado, que
representa pouco mais de 40% da alocação da carteira.

Houve uma demanda por saques em fundos de investimentos, e vimos muito disso acontecer
principalmente em fundos de Renda Fixa. Como há necessidade de liquidez, os ativos de
crédito privado ficam com descontos maiores para poderem ser vendidos, impactando
diretamente nas cotas dos fundos de investimentos que compram esses ativos.

Mar/20

2020

= classe de ativo = benchmark



Material de apoio

Impactos COVID-19

https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/di-e-
tesouro/noticia/2020/04/06/conservadores-fundos-di-tem-perdas-historicas-em-marco.ghtml

https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/di-e-tesouro/noticia/2020/04/06/conservadores-fundos-di-tem-perdas-historicas-em-marco.ghtml


RV Local
(30,8%)

RV Local
(35,2%)

IBOV
(29,9%)

IBOV
(36,9%)

Classe de Ativo – Renda Variável Local – Mar/20

Impactos COVID-19

Diante da pandemia, as ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores sofreram forte
queda em março, e o índice Bovespa operou em níveis de volatilidade muito altos.

Durante o mês, o Circuit Breaker (quando a negociação é temporariamente interrompida) da
bolsa brasileira foi acionado seis vezes diante do alto nível de volatilidade. A alocação da Vexty
é bem diversificada, porém, o mercado como um todo foi fortemente impactado.

Mar/20

2020

= classe de ativo = benchmark



Inflação
(3,8%)

Inflação
(3,4%)

IMAB
(7,0%)

IMAB
(6,3%)

Classe de Ativo – Inflação – Mar/20

Impactos COVID-19

Em inflação o desempenho desta classe ficou acima do IMA-B (benchmark).

Como nossa carteira de inflação tem títulos com vencimentos mais curtos, não sofreu tanto na
oscilação como visto em todos os papéis e nos fundos de Inflação do mercado.

Mar/20

2020

= classe de ativo = benchmark



Multimercado
(1,4%)

Multimercado
(0,9%)

CDI
0,3% 

CDI
1,0% 

IHFA
(6,2%)

IHFA
(7,2%)

Mês

Ano

Classe de Ativo – Multimercado – Mar/20

Impactos COVID-19

Essa classe é composta por gestores que possuem flexibilidade de alocar em diversos ativos,
mas sempre dentro de limites fornecidos pela Vexty: ações, moedas, juros etc. Em geral, todos
os mercados sofreram como falado nas outras classes.

A classe Multimercado entregou rentabilidade abaixo do CDI no mês. Entretanto, em
relação ao IFHA (Índice de Fundos da Anbima) está com rentabilidade melhor, dado que o IHFA
está com queda de -6,2% no mês. O IFHA, é um índice de referência para a indústria de fundos
multimercados brasileiros

Mar/20

2020

= classe de ativo = benchmark



Global
2,6% 

Global
2,1% 

MSCI World
0,3% 

MSCI World
1,8% 

Classe de Ativo – Global – Mar/20

Impactos COVID-19

No mês, a classe Global teve alta de +2,6%, versus o MSCI ACWI (benchmark) que teve retorno
de 0,3%.

O mercado de ações globais também sofreu no mês. O S&P500 teve queda de -12,5%, porém,
a classe Global teve o impacto positivo em função da exposição cambial, com a valorização do
dólar em relação ao real de 16% no mês.

Mar/20

2020

= classe de ativo = benchmark



“Eu peço que vocês avaliem medidas no curto prazo para estancar as 
perdas. Fevereiro foi ruim e Março PÉSSIMO, mas compreendo 
integralmente os motivos. Reconheço também o excelente desempenho 
da gestão de vocês anterior à crise. No entanto, minha prioridade é 
evitar que Abril, Maio, Junho, Julho... tb sejam. E tudo indica que pode 
ser assim.”

Não identificado

Pergunta



6,6% 

6,8% 

9,3% 

11,3% 

7,0% 

6,8% 

6,4% 

4,0% 

CDI Pleno

CDI

Inflação

IMAB

Multimerc…

CDI

RV Local

IBOV

Rentabilidade 3 anos (a.a.) – até Mar/20

Impactos COVID-19

Na Rentabilidade de 3 anos anualizada, as classes de ativo Multimercado e RV Local, tiveram 
desempenho superior ao Benchmark. A diversificação entre estratégias e gestores com skills
diferentes, foi positiva no período.

A classe Global e Ilíquidos, não possui histórico para análise nesse período.

= classe de ativo = benchmark



*Os perfis 2035 ao 2065 foram lançados em Jan/2020

Rentabilidade 5 anos (a.a.) – até Mar/20

Impactos COVID-19



“Quero saber se um dia quem sabe esse dinheiro q está sendo retirado 
do meu investimento vai ter retorno?“

Fabio

Pergunta



“A VEXTY fará o envio de algum comunicado para seus participantes?”

Maria Angelica

Pergunta



Material de apoio

Impactos COVID-19

https://www.linkedin.com/posts/vextyprevidencia_quer-saber-sobre-os-impactos-
do-covid-19-activity-6646490302674677760-rxeE

https://www.linkedin.com/posts/vextyprevidencia_quer-saber-sobre-os-impactos-do-covid-19-activity-6646490302674677760-rxeE


Material de apoio

Impactos COVID-19

https://www.linkedin.com/posts/vextyprevidencia_durante-a-hist%C3%B3ria-

alguns-eventos-raros-activity-6650408912711360512-lkEx

https://www.linkedin.com/posts/vextyprevidencia_durante-a-hist%C3%B3ria-alguns-eventos-raros-activity-6650408912711360512-lkEx


Material de apoio

Impactos COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=wUUWoN4LKuE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=wUUWoN4LKuE&feature=youtu.be


Material de apoio

Impactos COVID-19

https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/di-e-
tesouro/noticia/2020/04/06/conservadores-fundos-di-tem-perdas-historicas-em-marco.ghtml

https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/di-e-tesouro/noticia/2020/04/06/conservadores-fundos-di-tem-perdas-historicas-em-marco.ghtml


Material de apoio

Impactos COVID-19

https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2020/04/13/previdencia-
privada-com-perdas-em-ano-de-coronavirus-assusta-investidor.htm

https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/noticias/redacao/2020/04/13/previdencia-privada-com-perdas-em-ano-de-coronavirus-assusta-investidor.htm
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Perguntas e 
Respostas



“Caso seja feito o cancelamento da inscrição do plano Vexty, os 
percentuais de rentabilidade também são paralisados?”

Frank

Pergunta



“Pela legislação e pelo regulamento da Vexty sou “BPD” e já posso 
resgatar minha poupança. Pretendo fazer isso para proteger o saldo 
atual depois dessa queda de rentabilidade. Como proceder ou há uma 
opção melhor em relação a isso?”

Carlos

Pergunta



“Tenho aqui 16 formulários de adesão ao plano mas os futuros 
Participantes estão querendo desistir entrar para a Vexty devido aos 
resultados negativos do mercado? Como apoiá-los em relação à isso?”

Representante de Patrocinadora 

Pergunta
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Material 
de apoio



Janeiro/2020

Março/2020

Retornos dos Perfis (%): Pré e Pós-Covid-19

Plano Vexty



Janeiro/2020

Março/2020

Retornos dos Perfis (%): Pré e Pós-Covid-19

Plano Vexty



Histórico de crises desde o início do plano

Plano Vexty



Histórico de crises desde o início do plano

Plano Vexty



Histórico de crises desde o início do plano

Plano Vexty
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Mapa de gestores (Mar/20)

Impactos COVID-19

Em destaque os gestores que são as maiores alocações dentro de cada classe.

Valores em R$ milhões



Composição de 31/12/2019, disponível na CVM | * Somatório dos gestores que possuem menos de 1%
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Impactos COVID-19
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Evolução do Patrimônio

TDF TDF (Trade)

Curva Azul: Composição Inicial de 40% CDI + 60% Ibovespa. Anualmente, aumenta em 2 pontos
percentuais a exposição em CDI até que em 2019 possua 76% CDI + 24% Ibovespa

Curva Verde: A mesma regra, porém quando há quedas mensais de 10% em Ibovespa, no mês
seguinte a composição fica 100% em CDI até que tenha uma recuperação mensal do mesmo
patamar em Ibovespa

Comportamento do Perfil vs. Trader
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Saldo Final das Carteiras
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Composição do Saldo: 
R$1.014.077,53

Esforço Contrapartida Rentabilidade
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Composição do Saldo: 
R$777.739,04

Esforço Contrapartida Rentabilidade
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