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Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar nosso futuro. Porém, os
desafios para atingir os resultados almejados não são facilmente superáveis. É necessário ter muito
preparo e dedicação.
E contar com o apoio de especialistas!

Nós, da Real Investor, acreditamos que: com foco no longo prazo, uma filosofia de investimento
vencedora, uma constante busca pela excelência e parceiros alinhados, é possível alcançar resultados
superiores.
Por isso, queremos apresentar nossa empresa a você e nos colocarmos à disposição para sermos
parceiros de confiança nos investimentos que farão diferença no seu futuro.

Conte conosco!
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A REAL INVESTOR
SOMOS UMA GESTORA DE RECURSOS
INDEPENDENTE
Iniciamos nossas atividades em 2008, em
Londrina, onde constituímos a primeira gestora
independente e atualmente a maior do interior do
Paraná.

Você não pode mudar o
vento... Mas pode ajustar as
velas do barco para chegar
aonde quer.
Confúcio

Temos um histórico consistente de mais de 12
anos de Mercado.
Nossa Equipe é formada por profissionais
competentes, engajados e apaixonados por
investimentos.
Temos um patrimônio de mais de R$ 3 bilhões
sob gestão.
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NOSSO PROPÓSITO
Realizar
Investimentos
Inteligentes

Ética e
Alinhamento de
Interesses

Excelência e
Melhoria
Contínua

Investir em ativos nos
quais as perspectivas
de ganho são altas e
as probabilidades
favoráveis, focando na
entrega de retornos
superiores, com baixo
risco de perda
permanente de capital.

Mais importante do que
alcançar o sucesso, é
como chegar a ele. Não
vamos pegar atalhos ou
perder nossa essência,
que é trabalhar para
nossos investidores de
maneira alinhada e sem
conflito de interesses.
Investimos nos mesmos
Fundos que os nossos
clientes.

Queremos estar e nos
manter entre as
melhores gestoras de
recursos. “O bom é
inimigo do ótimo”, não
vamos nos acomodar!

Cultura de
“Dono”
Vamos criar,
desenvolver e manter
uma equipe
competente, íntegra e
apaixonada, que
trabalhe e seja
remunerada de
maneira condizente
com os objetivos dos
nossos investidores.
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Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente,
promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações
que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.
[ Benjamin Graham ]

NOSSAS SOLUÇÕES
FUNDOS:
REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I

REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIA
REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FIC FIA

REAL INVESTOR 70 PREV FIM
REAL INVESTOR FIM

REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FIM
CARTEIRAS ADMINISTRADAS
FUNDOS EXCLUSIVOS FECHADOS
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REAL INVESTOR 70 PREV FIM
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REAL INVESTOR 70 PREV FIM

O Real Investor 70 Prev FIM é um fundo de
previdência com estratégia multimercado que aloca,
majoritariamente, em ações, buscando replicar a
carteira do Real Investor FIA, dentro do limite de
70%, e o restante do portfólio alocado nos mercados
de renda fixa, fundos imobiliários e investimentos no

exterior. O objetivo é buscar retornos sólidos e
superiores no médio e longo prazo.
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NOSSA
FILOSOFIA...
Value Investing
Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor.

Bons ativos
Investimos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao
longo do tempo.

Longo Prazo
Nosso foco está em oportunidades de médio e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada
vez mais imediatista, muitas oportunidades interessantes estão disponíveis para quem tiver um
horizonte de tempo maior.
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NOSSA
FILOSOFIA...
Análise e Pensamento Independentes
Muitas vezes, as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios. Somos bastante contrários ao senso
comum.

Boa relação Risco x Retorno
Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos
controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto superior, minimizando a perda permanente de capital.

Reflexão sobre os Ciclos
Ciclo Econômico, Ciclo de Mercado, Ciclo de Crédito...
Entender em que momento estamos é fundamental para uma alocação adequada.

Diversificação Adequada
Focamos nas nossas melhores ideias de investimento, mas sem uma concentração excessiva. Geralmente,
procuramos investir em quinze a vinte ativos diferentes.
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RESUMINDO A
NOSSA FILOSOFIA...
$
23

Value Investing
É a busca por investir em boas
empresas a preços
interessantes.

preço

Margem de Segurança

valor

Assim, encontramos uma boa
margem de segurança e um
bom potencial de retorno.

valor
Reconhecimento do Mercado

preço
Investimento

Desinvestimento

Tempo

-2
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NOSSO PROCESSO
DE INVESTIMENTO
Características que nós gostamos...
▪ negócios que conseguimos entender/avaliar

▪ histórico consistente
▪ gestão competente e alinhada com acionistas
▪ alto retorno sobre o capital investido
▪ vantagens competitivas duradouras
▪ perspectivas favoráveis

▪ baixo endividamento
▪ liquidez adequada
▪ PREÇO ATRATIVO
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NOSSO PROCESSO
DE INVESTIMENTO
Acompanhamento
Disciplinado e Contínuo Das
Empresas em que Investimos
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Buscamos...
• margem de segurança
• monitoramento e questionamento contínuo
• diversificação adequada

CONTROLE DE RISCO
Entender, controlar e minimizar os riscos aos quais estamos
sujeitos é fator primordial para o sucesso de nossos
investimentos a longo prazo.
Estamos sempre trabalhando para mitigar os riscos inerentes
aos quais estamos expostos.

• liquidez que possibilite a realocação
• atenção aos nossos vieses comportamentais
• possibilidade de utilizar derivativos com a
finalidade de Hedge
• aprender com os erros dos outros: é sempre
mais barato.
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Investidores devem sempre ter
em mente que a métrica mais
importante não é o seu retorno,
mas os retornos recebidos
contra o risco que correram.

Ultimamente, nada deve ser
mais importante para os
investidores do que a habilidade
de dormir bem à noite.
[ Seth Klarman ]
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RESULTADOS
SIMULADOS*
*Condições aplicadas à Simulação:

▪ 65% comprado na carteira de ações do Real Investor FIA
▪ 25% comprado em LFT
▪ 10% comprado em NTN-B

▪ Valores ajustados por custos e taxas
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REAL INVESTOR 70 PREV FIM
SIMULAÇÃO DE RESULTADO
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* As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
* Simulação com início em 04/12/2008 (início do veículo do Real Investor FIA) até 30/08/2019.
* A metodologia considera posição 65% comprada na carteira de ações do Real Investor FIA, 25% em LFT e 10% em NTN-B.
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REAL INVESTOR 70 PREV FIM
SIMULAÇÃO – ESTATÍSTICAS
Fundo

CDI

Ibovespa

2008

6,2%

0,9%

6,9%

2009

108,7%

9,8%

82,7%

2010

21,6%

9,7%

1,0%

2011

-2,6%

11,6%

-18,1%

2012

35,1%

8,4%

2013

2,8%

2014

Meses positivos

74%

Meses negativos

26%

Meses acima do CDI

62%

Meses abaixo do CDI

38%

7,4%

Anos acima do CDI

64%

8,1%

-15,5%

Anos abaixo do CDI

36%

-10,7%

10,8%

-2,9%

2015

-6,6%

13,2%

-13,3%

2016

50,3%

14,0%

38,9%

Maior retorno mensal

17,8%

2017

57,7%

9,9%

26,9%

Menor retorno mensal

-8,4%

2018

20,0%

6,4%

15,0%

Maior retorno anual

108,7%

2019*

26,5%

4,2%

15,1%

Menor retorno anual

-10,7%

12 meses

45,5%

6,3%

31,9%

36 meses

144,5%

27,2%

74,7%

Volatilidade Desde Início

11,0%

Desde o início

993,2%

177,3%

187,9%

Índice de Sharpe Desde Início

1,36

* Até 30/08/2019

Elaboração: Real Investor Gestão de Recursos.
* As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes
* Simulação com início em 04/12/2008 (início do veículo do Real Investor FIA) até 30/08/2019.
* A metodologia considera posição 65% comprada na carteira de ações do Real Investor FIA, 25% em LFT e 10% em NTN-B.
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CONHEÇA
NOSSOS
RESULTADOS
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RESULTADOS
REAL INVESTOR 70 PREV FIM
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Real Investor 70 Prev FIM
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Real Investor 70 Prev FIM
CDI
Diferença

2019*

2020

2021

Acumulado

CAGR

17,4

5,4

-6,5

15,8

7,0

1,7

2,8

3,0

7,7

3,5

15,7

2,7

-9,5

8,1

3,5

* Fundo aberto em 30/08/2019
* Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.

Cota de Fechamento

1,1578384

PL Atual

R$ 85.993.381,60

PL Médio 12 meses

R$ 75.791.162,99
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JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

2021

Fundo

-2,76

-4,27

5,95

2,35

4,89

0,06

-3,26

-1,20

-3,70

-4,07

-6,46

CDI

0,15

0,13

0,20

0,21

0,27

0,30

0,36

0,42

0,44

0,48

3,00

2020

Fundo

2,93

-5,74

-23,04

8,40

4,43

10,80

5,54

-2,41

-4,59

-0,03

10,19

4,01

5,43

CDI

0,38

0,29

0,34

0,28

0,24

0,22

0,19

0,16

0,16

0,16

0,15

0,16

2,77
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RESULTADOS
REAL INVESTOR 70 PREV FIM
NOV

DEZ

Fundo

1,30

1,28

4,03

9,99

17,40

CDI

0,46

0,48

0,38

0,37

1,71

Diversificação Setorial

ANO

Retorno desde o início
18%
16%

16%

14%
12%
10%
8%

8%
6%
4%
2%
0%
Real Investor 70
Prev FIM
* Fundo aberto em 30/08/2019
* Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.

CDI
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REAL INVESTOR 70 PREV FIM
ESTRUTURA
Gestor
Administrador
Banco Custodiante
Seguradora
Auditoria Independente
Certificação de Melhores Práticas em
Fundos de Investimento

21

CARACTERÍSTICAS

REAL INVESTOR 70 PREV FIM

Razão Social
Classificação Anbima
CNPJ

Taxa de Administração

Real Investor 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Previdência Multimercados
33.588.607/0001-93

1,90% a.a.

Taxa de Performance

15% s/ exceder o CDI (com marca d’água)

Aplicação Inicial Mín.

R$ 1.000,00

Aplicação – Cotização

D + 1 útil

Resgate – Cotização

D + 6 úteis

Resgate – Pagamento

D + 3 úteis
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Regra número 1: Nunca perca dinheiro.
Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1.
Warren Buffett

43 3025-2191
ri@realinvestor.com.br
Av. Ayrton Senna da Silva, 600
Ed. Torre Siena – 21º andar – Gleba Palhano
86050-460 – Londrina | PR

www.realinvestor.com.br
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado
como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e
tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam
com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é
recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações
Essenciais e o regulamento antes de investir.

ANEXOS
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PREVIDÊNCIA
PRIVADA
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PREVIDÊNCIA PRIVADA
MODALIDADES

PGBL

VGBL

• Indicado para quem deseja investir até 12% da
renda bruta anual tributável

•

• Abatimento de até 12% da renda bruta anual
tributável

• Não há abatimento fiscal e nem limite para
investimento

• IR incide sobre o total resgatado ou sobre a

• IR incide sobre o rendimento, quando ocorre

renda recebida

Indicado para quem deseja investir mais do
que 12% de sua renda bruta anual tributável

o resgate ou o recebimento da renda
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PREVIDÊNCIA PRIVADA
TRIBUTAÇÃO

Progressiva

Regressiva

A alíquota é de 15% no momento do resgate, com ajuste posterior na
declaração anual de IR. É recomendada para quem projeta uma renda
anual na aposentadoria de até R$33.919,8 ou não completará 10 anos
na previdência.

As alíquotas de IR diminuem com o tempo, começando em 35% até
chegar em 10% após 10 anos. É recomendada para quem consegue
manter os recursos no longo prazo (> 6 anos).

R$/ANO
Até 22.847,76

Alíquota IR
Isento

Prazo de Investimento

Até 2 anos

De 22.847,77 a 33.919,80

7,50%

2 a 4 anos

De 33.919,81 a 45.012,60

15%

4 a 6 anos

De 45.012,61 a 55.976,16

22,50%

6 a 8 anos

Acima de 55.976,16

27,50%

8 a 10 anos

Tabela atualizada anualmente pela Receita Federal

Exemplo: se o cliente tem renda* de R$100.000,00 e resgata
R$50.000,00, pagará 15% de IR no momento que resgatar e na
declaração de IR anual mais 12,5% (diferença dos 15% pagos e do 27,5%
da tabela de IR)
* Renda bruta anual tributável

Acima de 10 anos

Resgate
aleatório

Resgate
sucessório**

35%

25%

30%

25%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

Exemplo: independente da renda do cliente, se ele resgata R$50.000,00 será
contado o tempo da aplicação em previdência. Se ele contribuiu há 10 anos, pagará
10% de IR no momento do resgate e não haverá ajuste na declaração de IR.
**Morte ou Invalidez Permanente Total (INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 588/2005)
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BENEFÍCIOS
DA PREVIDÊNCIA

▪ Vantagens sucessórias
▪ Benefícios tributários
▪ Portabilidade de planos de
outras Instituições

Sucessão patrimonial e liquidez
▪ Liberdade e flexibilidade para designar e alterar os
beneficiários a qualquer momento.
▪ Transferência do patrimônio em cerca de 30 dias.
▪ Isenção de ITCMD em alguns estados.
▪ Sem custos advocatícios na transferência (não passa por

inventário).
▪ Possibilidade de resgates periódicos.
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BENEFÍCIOS
DA PREVIDÊNCIA

▪ Vantagens sucessórias

Benefício tributário

▪ Benefícios tributários
▪ Portabilidade de planos de
outras Instituições

▪ Apenas 10% de Imposto de Renda após 10 anos na tributação
regressiva.
▪ Não possui come-cotas, que é o pagamento antecipado de IR
sobre o ganho de capital dos fundos de investimento.
▪ Abatimento fiscal das aplicações no plano PGBL.
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BENEFÍCIOS
DA PREVIDÊNCIA
Portabilidade de Planos
▪ Vantagens sucessórias
▪ Benefícios tributários
▪ Portabilidade de planos de
outras Instituições

▪

Mudança de fundo sem pagamento de IR (portabilidade).

▪

O histórico e a alíquota do Imposto de Renda já alcançada permanecem com a
portabilidade.

▪

É possível mudar a tabela de tributação de imposto de renda, indo da

progressiva para a regressiva – o movimento contrário não é permitido.
▪

A portabilidade só pode ser realizada entre planos da mesma modalidade, ou
seja, se você aplica em um PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) você só
pode ir para outro PGBL.

▪

O pedido de migração de um fundo para o outro é totalmente gratuito.

▪

Para mudar, processo simples, basta comunicar à instituição para a qual você
quer migrar seu plano e ela se responsabilizará por dar andamento nesse
processo.
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SIMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS
fundos de previdência vs fundos convencionais (RF e FIM)
Dois fundos com retorno de 10% a.a - 20 anos
Retorno líquido
após 20 anos

600%

Fundo de Previdência VGBL (sem come-cotas e 10% de IR)

500%

515%

Fundo Convencional (com come-cotas e 15% de IR)
409%

400%

Retorno 26%
superior em 20
anos, apenas
pelos benefícios
tributários.
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Premissas utilizadas:
* Taxa de retorno 10% a.a.
* VGBL com tributação regressiva.
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