VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DO

“Ciclo da Vida
Financeira”?
C

onceito desenvolvido
por economistas que
pressupõe que a acumulação
de patrimônio das pessoas
passa por um ciclo gradual
de redução de riscos nos
investimentos
ao longo vida.

No mundo dos investimentos,
aplicações que pagam altos retornos
costumam apresentar riscos maiores.
Em teoria, quanto maior o risco de
um investimento, maior o retorno
esperado a longo prazo. Lembre-se
que investimentos com alto risco
também sofrem mais oscilações
(positivas e negativas) ao longo do tempo,
logo o investidor deve estar preparado.

Este ciclo pode ser dividido em duas grandes fases
Crescimento

Proteção

Nesta fase o investidor tem muito
tempo pela frente e o patrimônio ainda
em fase de formação. Assim, pode buscar
aplicações com mais risco para aumentar
a probabilidade de crescimento dos
seus investimentos ao longo dos anos.
Oscilações de curto prazo são esperadas,
mas o investidor deve ter consciência e
visão de longo prazo.

Aqui, o investidor já acumulou boa
parte do seu patrimônio e já não tem
mais tanto tempo a seu favor. Caso tenha
investimentos de alto risco e passe por um
momento de rentabilidade negativa (como
uma crise econômica), pode não ter tempo
hábil de se recuperar. Pode ser mais prudente
buscar investimentos com menor risco para
proteger o patrimônio já acumulado e
“colher os frutos” da fase de crescimento.
Atitude
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Usufruir

Assumir
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A “mudança” da fase de crescimento para a fase de proteção traz a necessidade de adequação
de riscos nos investimentos, que deve ser feita de forma gradual, de acordo com a evolução do
patrimônio e também com o momento de vida de cada um.

E NA VISÃO PREV?

Os planos Visão Telefônica e Visão Multi
possuem cinco perfis de investimento com
diferentes níveis de risco. O participante
deve avaliar seu momento de vida e, a partir
daí, utilizar os perfis de forma eficiente para
aproveitar da melhor forma as fases do ciclo
da sua própria vida financeira.

Esta é mais uma reflexão a ser feita
pelos participantes dos planos Visão Telefônica e Visão
Multi ao optar pelo seu perfil de investimentos. Não
esqueça também de avaliar outras variáveis como, por
exemplo, seu nível de aversão a riscos, a composição dos
seus recursos acumulados, seu planjamento fiscal e seus
objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo.

Para colocar a estratégia em
prática, existem três janelas
de mudança de perfil por ano:

1

Nos meses
de junho e
dezembro

QUER SABER MAIS?

2

Janela extra
a qualquer
momento
do ano

Você pode obter mais informações sobre os
perfis como a composição de cada um, as
rentabilidades históricas e mais no site da
Visão Prev e também por meio dos nossos
canais de atendimento.

