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Respostas para as dúvidas dos participantes sobre os perfis de investimentos. 

 

1. O participante que tenha efetuado uma alteração de perfil pode, porventura, mudar de 

opinião e fazer nova alteração do perfil no mesmo período de alteração? 

Resposta: Sim, é possível alterar o seu perfil mais de uma vez no mesmo período de alteração. Será 

considerado a última solicitação de alteração que o participante optou antes do término do prazo.  

 

2. O resultado de abril ainda não está disponível no site. Por que? 

Resposta: O resultado fechado do mês geralmente é divulgado a partir do 10º dia útil, que é o tempo 

necessário para consolidar todos os fluxos de informações. Mas é possível obter no site a prévia da 

rentabilidade através do relatório de investimento. 

 

3. Se ao me aposentar eu escolher a opção no modo vitalício, o perfil de investimento 

relacionado é o vitalício ou posso escolher outro qualquer e alterar quando achar necessário?  

Resposta: O assistido optante pelo benefício de renda mensal programada com reversão em renda 

vitalícia manterá o perfil de investimento solicitado até a data do término da renda programada. Nesse 

período é possível realizar mudanças de perfil de investimento conforme sua opção. Ao iniciar o 

recebimento de renda vitalícia, sua reserva é migrada para a conta coletiva para pagamento de renda 

vitalícia, atualizada pela variação da cota do perfil vitalício. 

 

4.  e-book disponível no site informa que a alocação em renda variável do Perfil Eletros varia 

de acordo com a Política de Investimento. Gostaria de saber a periodicidade em que essa 

alocação é revista, ou seja, a gestão é ativa ou só muda semestralmente? 

Resposta: A gestão é ativa. A decisão de alteração da alocação é discutida nos comitês mensais. Contudo, 

havendo necessidade, as decisões podem ocorrer no decorrer do mês.  

 

5. Se eu optar em mudar do perfil moderado para o super conservador (que não possui ações) 

após a queda da bolsa, ao longo do tempo consigo recuperar minha rentabilidade? 

Resposta: Ao mudar para um perfil que possui menos risco, como é o caso do perfil super conservador, a 

parcela de ações do seu perfil antigo é vendida e, dessa forma, caso ocorra uma recuperação do mercado 

acionário, o participante não terá como recuperar a rentabilidade que teria com o perfil antigo. 
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6. Gostaria de confirmar se vocês continuam fazendo o ajuste de alocação em bolsa mensal dos 

perfis. 

Resposta: Sim. O reenquadramento é realizado mensalmente. Entendemos que a escolha de alocação em 

ações do participante deva ser respeitada. 

 

7. Pagamos alguma taxa na troca de perfil? em que momento paga a taxa de administração? 

Resposta: Não é cobrado nenhuma taxa ao alterar de perfil. A taxa de administração sobre os recursos é 

de 0,40% ao ano. Essa taxa é calculada pró rata dia.   

 

8. Qual a perspectiva da equipe Eletros para a renda variável para os próximos 6 meses / 1 

ano, tendo em vista a perspectiva da pandemia (que prevê vacina para cerca de 18 meses a 

frente)? 

Resposta: Não temos como precisar o tempo de recuperação do mercado acionário, principalmente, 

porque não temos como avaliar ainda a extensão dessa crise e seus efeitos na economia. Contudo, assim 

como em crises anteriores, temos expectativa positiva no longo prazo. 

 

9. Quando as empresas divulgarem seus balanços do próximo trimestre, refletindo maior queda 

da atividade, é possível vivenciarmos novas quedas na b3? 

Resposta: Os agentes de mercado que acompanham as empresas geralmente antecipam esse risco. 

Sendo assim, os preços atuais já refletem essa queda de receita. Existe ainda a possibilidade de o 

mercado não precificar corretamente em suas análises o impacto da queda da atividade, neste caso, 

poderíamos ter novas correções. 

 

10. Tenho mais de uma conta na Eletros, preciso fazer a troca de Perfil em todas as contas? 

Resposta: A alteração é realizada por conta, se o participante desejar alterar 100% do seu investimento 

deverá alterar as todas as contas.  

 

11. A longo prazo os perfis mais conservadores com percentual maior em renda fixa costumam 

obter um retorno maior do que os perfis com parcela maior que a renda variável? 

Resposta: Não existe uma resposta exata para essa questão. Contudo, na teoria, no longo prazo ativos 

que possuem mais risco deveriam entregar mais retorno. 

 

12. Não entendo muito do sistema, mas gostaria de saber se a taxa de administração vai 

diminuir? 

Resposta: A taxa de administração dos planos foi reduzida em abril de 2020 de 0,45% ao ano para 0,40% 

ao ano. Adicionalmente, a taxa de carregamento também foi reduzida de 3% para 0% em abril de 2020. 

 

13. O percentual da concentração da carteira de renda variável é reavaliado de quanto em 

quanto tempo? 

Resposta: A composição da carteira de ações é revista em reunião semanal e, eventualmente a qualquer 

tempo, dependendo da situação de mercado. 
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14. A queda na bolsa este ano foi bem mais abrupta que nos anos anteriores. Isso a tornaria 

uma queda atípica? Ou a Eletros acredita que a bolsa irá assumir o mesmo padrão de retomada 

dos anos anteriores? 

Resposta: A queda na bolsa foi expressiva em março, entendemos que foi um movimento inesperado. 

Não temos como afirmar que o comportamento de recuperação seguirá os padrões de quedas anteriores. 

 

15. Estou no perfil moderado. Se mudar para conservador estaria realizando perdas do 

moderado no período? 

Resposta: Se consideramos que no longo prazo ocorrerá uma recuperação dos ativos, sim, você realizará 

o resultado negativo da parcela vendida. 

 

 

 

 

 


