ALFAPREV DINÂMICO
MULTIMERCADO
Características do Plano de Previdência
Plano

Taxas

Alfaprev Dinâmico Multimercado (PGBL e VGBL)

Alocação dos recursos do Plano
Alfaprev Dinâmico Fundo de Invest. em Cotas de
Fundo de Invest. Multimercado – Previdenciário

CNPJ

Administração

1,50% a.a.

Carregamento de entrada

não há

Carregamento de saída

não há

Valores mínimos

19.154.077/0001-44

Classificação Anbima

Inicial

R$ 50.000,00

Previdência Multimercados

Movimentações

R$ 1.000,00

Política de Investimentos

Permanência

R$ 50.000,00

O Alfaprev Dinâmico FIC FI Multimercado Previdenciário
investirá preponderantente no fundo Alfaprev Dinâmico
Master FIM - Previdenciário.
O fundo Alfaprev Dinâmico Master FIM – Previdênciário
poderá investir em ativos e derivativos financeiros nos
mercados de valores mobiliários brasileiro e
internacional, buscando oportunidades em diversos
cenários econômicos nos mercados de renda fixa pós e
pré fixada, inflação, moedas e renda variável, sendo
vedada alavancagem.
O fundo poderá deter até 50% da carteira em créditos
privados, tanto em emissões de instituições financeiras
quanto de companhias abertas.
Os investimentos do Fundo serão realizados com base
numa criteriosa análise fundamentalista associada à
rigorosa monitoração e gestão de risco.

Aplicações e Resgates no plano
Cotização de aplicação

D+1

Cotização de resgate

D+3

Liquidação de resgate

D+5

Prestadores de serviço do fundo
Administrador

Banco Alfa de Investimento S.A.

Gestor

Alfa Previdência e Vida S.A.

Custódia e Controladoria

Banco Bradesco S.A.

Diversificação de estratégias e riscos
O fundo poderá atuar simultaneamente ou individualmente em vários mercados locais e internacionais com pesos diversos.

Renda
Fixa
até 100%

Índices de
Inflação
até 100%

Moedas
até 10%

Crédito
Privado
até 50%

Renda
Variável
até 49%

Gestores
Foco

Gestor

Histórico
Foi sócia e gestora dos fundos multimercados da Bozano Investimentos.
Foi Superintendente dos Fundos Multimercados do Santander Asset Management.
Foi gestora de ativos internacionais na Quest Investimentos e no M Safra.
Foi economista no Santander e Trader Senior de EM Debt do Banco BBA Creditanstalt.

Moedas e Merc.
Internacionais

Paula Moreno

Renda Variável

André Natale,
CFA

Possui 13 anos de experiência no mercado financeiro. Foi analista de investimento em
ações na J. Safra Investimentos por 5 anos.

Renda Fixa

Vinícius Araújo

Atua como gestor de renda fixa do Banco Alfa de Investimento há 6 anos, com 14 anos
de experiência no mercado financeiro.

ALFAPREV DINÂMICO
MULTIMERCADO
Planos de Previdência – principais benefícios
Planejamento
Sucessório

Não entra em inventário, sucessão com rapidez e sem
burocracia, flexibilidade na escolha de beneficiários

Investimento de
Longo Prazo

Proteção
Patrimonial

Ausência de come-cotas e tributação menor nos investimentos
de longo prazo
Planos de previdência (VGBL) tem caráter de seguro de
pessoas

Portabilidade

Liberdade de escolha do melhor plano em qualquer momento
com aproveitamento de todos os prazos já decorridos

Diversidade de
soluções de
investimento

Ampla oferta de alternativas de investimento, com flexibilidade
para estratégias personalizadas e custos competitivos

Retorno potencial

Grade de produtos de previdência

Balanceados
15 a 30%
Renda Fixa ref.
em inflação

Multimercado

Renda Fixa

Balanceados
acima de 30%
Alfaprev Mix 49

Alfaprev Mix 25

Alfaprev Índice
de Preços

O fundo trará mais
complementaridade à grade
de produtos da Alfa
Previdência e Vida.
Desta forma, oferecemos
alternativas que maximizam
a diversificação dos
recursos, permitindo a
construção de portfólios que
estejam alinhados com os
objetivos de risco e retorno
de nossos clientes.

Alfaprev
Dinâmico

Alfaprev RF
Private

Gráfico meramente ilustrativo e fora de escala

Diversificação da grade

Risco esperado

Disclaimer
Informações importantes aos clientes: nos resgates há tributação sobre o valor resgatado ou sobre o rendimento, conforme o plano,
conforme o regime tributário escolhido pelo participante e de acordo com a legislação vigente. As condições, as características e as restrições
aplicáveis encontram-se detalhadas no regulamento de cada plano. Entre em contato com a Alfa Previdência e conheça os termos e as disposições
constantes do regulamento. A aprovação do plano pela SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua
comercialização.
O regulamento do Fundo e o regulamento dos Planos poderão ser obtidos no site www.alfanet.com.br.

Contato:
SAC: 0800 772 3343
Ouvidoria: 0800 722 0140
Para uso exclusivo de
deficientes auditivos:
SAC: 0800 770 5244
Ouvidoria: 0800 770 5140

