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CARACTERÍSTICAS DO PLANO
Objetivo:

A Política de Investimentos do RealizePrev tem como objetivo a aplicação dos recursos aportados
pelos seus Participantes, buscando obter uma rentabilidade que ultrapasse consistentemente
o CDI, respeitando as diretrizes da sua Política de Investimentos.
Em linha com o seu objetivo, o RealizePrev possui uma Política de Investimentos que adota a
diversificação na alocação dos recursos, estabelecendo faixas de alocação para sua carteira em
diversas classes de ativos e modalidades operacionais, podendo realizar investimentos em fundos
ou carteiras administradas de renda fixa, renda variável, multimercados estruturados e de
investimento no exterior.
Os recursos do RealizePrev poderão ser alocados nos mesmos Fundos de Investimentos
utilizados pelos demais Planos de Previdência administrados pela Fachesf, o que representa
uma grande vantagem para os Participantes, uma vez que somente Investidores Profissionais
(aqueles que dispõem de mais de R$ 10 milhões para investimentos) têm acesso a esses fundos de
investimentos. Com isso, espera-se uma rentabilidade muito melhor quando comparada
com as demais alternativas de mercado para investimentos de pessoa física.

GOVERNANÇA DOS INVESTIMENTOS
Administração Fiduciária

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Controladoria Fiduciária:

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia:

BNY Mellon Banco S.A.

Gestão do Plano:

Fachesf

CNPB:

2019.0026-47 (Cadastro Nacional de Planos de Benefício)

LIMITES DE ALOCAÇÃO VIGENTES
Parâmetros:

A Política de Investimentos (P.I.) do RealizePrev segue os princípios e diretrizes estabelecidos pela
Resolução CMN nº 4.661/2018 e demais normativos complementares. Os limites de alocação
estabelecidos nesta P.I. foram concebidos de acordo com as características do RealizePrev e
contemplam a alocação dos Recursos Garantidores do Plano em quatro segmentos diferentes
(renda fixa, renda variável, estruturados e exterior).

Alocação Estratégica (AE):

A Alocação Estratégica (AE) norteia a alocação dos recursos do RealizePrev e representa o
seu posicionamento frente aos cenários de curto prazo adotados. Ele compreende um "Alvo"
com a alocação ótima para o cenário base (mais provável), adaptando-se às variações de
cenário e condições econômicas e financeiras dos mercados nacionais e internacionais.

Alocação Estratégica (AE):

Alocação que busca maximizar o retorno em relaçao ao risco

Composição dos
segmentos de
alocação na
Política de
Investimentos

Segmento

Composição da Carteira

Descrição

Renda Fixa

70%

Compreende investimentos em títulos de dívida
públicos e privados, cuja remuneração pode ser tanto
pré-fixada quanto pós-fixada, negociados em fundos
ou em carteiras administradas.

Renda
Variável

5%

Contempla os investimentos em ações de empresas
negociadas na bolsa de valores (B3), negociados em
fundos de ações, fundos de índices de ações ou em
carteiras administradas.

Estruturado

17%

Considera ativos de renda fixa, renda variável, câmbio
(moedas de diferentes países), commodities
(mercadorias), negociados através de fundos
multimercados estruturados.

Exterior

8%

Compreende investimentos em fundos de renda fixa,
renda variável ou heedge funds (fundos
multimercados estruturados) negociados em
mercados estrangeiros).

Alocação em fundo de investimentos não conta com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada não representa
garantia de rentabilidade futura. Para a avaliação de performance (desempenho) de fundos de investimentos e/ou carteiras administradas, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses de séries históricas. Como o
RealizePrev foi criado recentemente, seu histórico de desempenho está em formação. Os cálculos a serem apresentados serão baseados em observações de retornos diários. Esse relatório tem caráter meramente informativo, não
podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a expressa concordância da Fachesf.

