
PL PL Estratégia Data Cota Mês Ano

Safari Prev Cem

Contribuições regulares

Resgate

Política de Investimento: Renda Variável” e “% mínimo e máximo de RV: de 0 a 100% do PL Taxa de performance

Processos SUSEP: PGBL(15414.626679/2019-95) e VGBL (15414.626153/2019-13) Público-alvo

Renda padrão: Prazo Certo, por até 240 meses.

Informações gerais

Gestor Safari Capital Gestão de Recursos Ltda.

Administrador

Custodiante

Auditor

CNPJ

Taxa de Carregamento

Tributação

0.6 0.8 4.4 8.2

BNY Mellon

BNY Mellon

Conversão em D+33 e Liquidação em D+2 da Conversão

2% ao ano do PL do fundoTaxa de administração*

0.5 -3.9

CDI 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4

Renda opcional: Temporária, por até 240 meses. A renda cessa com o falecimento do participante ou

término da temporariedade estabelecida por ocasião da solicitação, o que ocorrer primeiro, sem que

seja devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer natureza.

*Percentuais de investimento em renda variável: 0 a 100% do PL. A exposição resultante da utilização de instrumentos 

derivativos e a atuação em mercados organizados de liquidação futura respeita os limites impostos pela Resolução do Conselho 

Monetário Nacional – CMN 4.444 de 13 de novembro de 2015 e suas alterações posteriores.

@safaricapital.gestora

Tábuas biométricas e juros utilizados para cálculo do fator de conversão em renda: BR-EMSsbm + 0%

a.a. /BR-EMSsb-f + 0% a.a.

Atualização dos valores de aposentadoria: o valor do benefício sob a forma de renda será atualizado

anualmente pelo IPCA acumulado 12 (doze) meses, com defasagem de 2 meses em relação ao

aniversário do pagamento de benefício sob forma de renda.

Os planos de previdência privada apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme escolha possível na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva.

20% sobre o que exceder o CDI

PGBL/VGBL XP Seguros - prop. qualificado

R$ 100

Aplicação Conversão e Liquidação em D+0

 *0,2% no fundo master e 1,8% no FIC / taxa máxima de administração: 2.3%

A Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter meramente

informativo e não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não

contam com a garantia do administrador, do gestor, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC, nem de qualquer mecanismo de seguro. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos multimercados com

renda variável podem estar expostos em significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável uma

análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Antes de investir, é recomendavel uma leitura cuidadosa do regulamento do fundo, formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais, se

houver. Mais informações podem ser obtidas na instituição responsável pela distribuição de cotas do fundo, no site do administrador do fundo ou na página da CVM: www.cvm.gov.br. A aprovação do plano pela

SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. As informações sobre os planos e os critérios utilizados podem ser encontrados no site da XP e nos regulamentos dos

planos aprovados pela SUSEP. A divulgação diária das informações relativas ao fundo de investimento vinculado ao plano é feita através da posição consolidada, na área logada dos participantes dentro do site XP. As

demonstrações financeiras relativas ao(s) FIE(s) ficam disponíveis no site da CVM, onde também é possível consultar o regulamento e lâmina do FIE. Os participantes poderão alterar conforme estipulado no

regulamento dos planos e na proposta de contratação os valores para aplicação de recursos no fundo vinculado ao plano.

www.safaricapital.com.br

Reversão de resultados financeiros: o percentual de reversão de resultados financeiros será de no

mínimo (consultar regulamento do plano) 70%. O saldo da Provisão Técnica de Excedentes Financeiros

será calculado diariamente e creditado na conta corrente do assistido anualmente no último dia do mês

de aniversário do benefício sob a forma de renda.

KPMG

33.378.232/0001-37

Não há

Tabela progressiva ou regressiva

Características  -  Safari Prev Cem FIC FIM FIE

Aporte/Portabilidade R$ 5,000

-4.8 -0.7 15.9 9.3 2.9 10.7

-4.6

0.4

-2.5 -6.6 -6.7 -1.5 2.9 -11.9 -2.5

-6.3 -6.3 -13.6 -6.6 6.7 -21.0 -19.0

0.4 0.5

0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 2.8

 *Início do fundo em 29/10/2019

Rentabilidade Acumulada (%)

Exposição Renda Variável Líquida (Média Mensal %PL)*

2020

2021

Fundo -0.1 -1.1 1.0 2.9 3.8 2.9

Ibovespa -3.3 -4.4 6.0 1.9 6.2

Ibovespa -1.6 -8.4 -29.9 10.3 8.6 8.8 8.3 -3.4

-8.1 2.6

CDI 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

8.8 -3.1 -7.0 -4.9 10.5 7.0Fundo 3.3 -12.2 -30.3 9.5 7.9 11.5

3.6

-

2019 - - 0.0* 0.4

7.5 7.5- - -0.3* 0.9 6.8Ibovespa - - - - - -

- -

0.8 9.8 11.7 11.7

CDI - - - - -

- - - - - 0.9*Fundo - - - -

0.4 0.8 0.8

Acum. 

Período

-21.04%

Rentabilidade (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

PGBL/VGBL Safari Prev Cem FIC FIM FIE - Long Bias
31/12/2021

35,027,404.24 43,647,434.74 31/dez/21 0.810183 6.72%

Set Out Nov Dez
Acum. 

Ano
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