
Os Melhores Fundos de Investimento

A Nova SuperPrevidência está
chegando! (e um aviso importante

sobre a Atmos)

Resumo da publicação

No relatório de hoje, apresentamos as primeiras informações sobre o
lançamento, na semana que vem, da aguardada Nova SuperPrevidência!

Relembramos aos nossos assinantes os conceitos de alocação que estão por
trás da sua principal carteira para a aposentadoria e anunciamos
inovações que a tornarão ainda mais completa, diversificada e – por que
não? – global.

Além disso, dois recados importantes: i) um alerta sobre a restrição que
fundos de previdência têm para investir na atual reabertura da Atmos e ii)
a estreia, para investidores qualificados, do novo fundo macro de
previdência da Vista Capital – gestora do melhor multimercado do Brasil
em 2022 e uma das principais posições do Melhores Fundos Retorno
Absoluto.
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Não deixe de participar do nosso canal no Telegram para receber
cartas dos gestores, avisos sobre nossos fundos sugeridos e muito
mais:

ENTRAR NO GRUPO DO TELEGRAM

Não deixe de avaliar o conteúdo desta publicação. Isso vai nos ajudar
a aprimorá-la a cada dia.

Boa leitura!

   

Quando a carteira da SuperPrevidência surgiu em maio de 2017, tratava-se do
portfólio de previdência mais sofisticado a que o investidor tinha acesso à época.

A carteira, que em outubro de 2018 evoluiu para o FoF SuperPrevidência na
Vitreo, reunia a combinação dos melhores gestores de fundos da indústria que
topavam ter uma versão em previdência – um equilíbrio entre renda fixa,
multimercados, ações e uma pitada de exposição internacional em dólar.

Por mais exclusiva e inovadora que fosse, era preciso que sua alocação evoluísse,
acompanhando tanto as mudanças na regulação de fundos de previdência
quanto o interesse dos melhores gestores em entenderem e lançarem versões de
suas melhores estratégias na previdência.

A regulação, por exemplo, limitava a exposição cambial na previdência a apenas
10%, o que inclui a alocação indireta dos próprios multimercados e fundos de
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ações investidos pelo FoF.

Desde 2020, porém, as regras da Susep que regem os fundos de previdência têm
evoluído e, hoje, opções para o público geral já podem ter até 20% de exposição
cambial ou em ativos no exterior e, se o investidor for qualificado, o limite
passou para 40%.

Os últimos dois anos foram marcados, portanto, pelo surgimento de fundos de
previdência aderentes à nova regra, onde os gestores conseguem replicar mais
fielmente aquilo que fazem de melhor fora da previdência.

“E por que não alterar o regulamento antigo?” é uma dúvida comum dos
investidores. Em previdência, qualquer mudança relevante em regulamento
(como são alterações nos limites investidos) precisam ter a anuência de 100%
dos cotistas dos fundos – algo inviável para estratégias com dezenas de
milhares de investidores como é o caso de gestores renomados e da
SuperPrevidência.

Logo, com o tempo, enquanto a carteira dos FoFs SuperPrevidência 1 e 2
conseguiu evoluir sua alocação para novas classes de ativos, estilos de gestão e
estratégias mais sofisticadas, era preciso ainda mais para atingir seu potencial
máximo.

É apenas e tudo isso o que motivou a criação da carteira Nova
SuperPrevidência.

Após meses de construção de relacionamento (e de novos fundos!) com nossos
gestores indicados, diligência profunda e testes operacionais para garantir que
tudo esteja perfeito para os milhares de assinantes que têm interesse em investir
seu dinheiro de longo prazo, a espera chegou ao fim.

Na semana que vem, todos os detalhes da sua nova carteira de previdência, mais
sofisticada e com o dobro de exposição internacional serão apresentados no
relatório de terça-feira (21) – com o FoF na Vitreo já disponível para receber
aportes na segunda-feira (20).

Enquanto você aguarda, decidimos trazer, ainda hoje, alguns spoilers dos
motivos que nos animam tanto para o lançamento dessa nova carteira,



reforçando nossa confiança de que essa é a melhor carteira de previdência
que você pode ter para sua segurança financeira lá na frente.

Além disso, aproveitamos o tema de hoje para trazer dois recados
importantíssimos.

O primeiro diz respeito à reabertura do fundo de ações da Atmos. Após
anunciarmos a alocação das carteiras do FoF Melhores Fundos e FoF Melhores
Fundos Ações na gestora carioca, precisamos responder às dúvidas de vários
assinantes e reforçar o motivo pelo qual nenhum fundo de previdência do
mercado pode alocar nos novos veículos criados pela Atmos nesta reabertura.

O segundo é o lançamento, ainda em regime de exclusividade, do primeiro
fundo macro de previdência da Vista Capital – candidatíssimo a entrar na Nova
SuperPrevidência em alguns meses.

   

Por que a atual SuperPrevidência tem a alocação mais completa do Brasil?

Pioneiro em trazer diversificação ao investidor de previdência, o FoF
SuperPrevidência tem inspirado iniciativas similares na indústria, com
bancões e corretoras tendo criado versões que tentam seguir alguns dos
princípios que o assinante do Melhores Fundos tem acompanhado ao longo dos
anos.

Por um lado, é natural que o sucesso da maior sofisticação ao investidor de
previdência seja acompanhado por ofertas parecidas. Por outro, é nosso dever
reforçar ao assinante e fã da SuperPrevidência o porquê de ela ser sua melhor
versão possível.

Desde a grande mudança pela qual a carteira passou em maio de 2020, temos
mapeado, de forma clara, os motivos que a tornam um portfólio único no Brasil,
com maior potencial de retorno de longo prazo e mais bem equilibrado do que
qualquer outro.

E por que afirmamos isso com convicção?

Entre todos os fundos com estratégias (e até nomes) similares, a
SuperPrevidência traz uma diversificação única entre classes, apenas as quais



temos alto grau de confiança de que são a escolha certa para se carregar no
longuíssimo prazo – do contrário, não faria sentido mantê-las.

As cinco principais classes (e estilos de gestão) presentes na SuperPrevidência
que vão além do óbvio e a tornam um diferencial são:

Inflação longa: classe de maior retorno histórico no Brasil, com
desempenho maior do que o dobro da Bolsa no longo prazo e um terço do risco, é
alocação estrutural obrigatória para todo investidor de longo prazo que deseja
proteger seu patrimônio contra a alta da inflação e ainda garantir um juro
real (atualmente, próximo de IPCA + 5,7% ao ano);

Fundos sistemáticos: destaques em diversificação de um portfólio, são
estratégias pouco correlacionadas com os demais fundos e que aumentam a
eficiência de praticamente qualquer carteira;

Small caps: se ações são a classe ideal para o longo prazo, o segmento das
empresas com menor valor de mercado tem potencial ainda maior no
longuíssimo prazo;

Ouro: reserva de valor para a maior parte dos investidores, o ouro mostra seu
valor como proteção em momentos de estresse global – ativo interessante
para um portfólio que deve durar por 20 ou 30 anos, até a sua aposentadoria;

Criptoativos: pioneirismo da SuperPrevidência, a pitada inovadora em
criptoativos tem o potencial de retornos explosivos com teses disruptivas que se
beneficiam de projetos em tecnologia, finanças descentralizadas e contratos
inteligentes.

   

Todas as alocações acima são, vale reforçar, para o longuíssimo prazo. É a
combinação delas e das classes tradicionais de fundos – e não seus retornos
individuais – que geram um portfólio resiliente e completo para os próximos 10,
20, 30 anos.

Finalmente, com a nova regra de previdência que permite aos novos fundos de
previdência ter o dobro da exposição cambial e internacional, questionamos:
“como essa alocação pode ficar ainda melhor?”



Afinal, era um sonho antigo dos investidores ter uma alocação maior no
exterior, nos principais ativos (e gestoras) globais e, claro, em moedas fortes.

É hora do spoiler.

A Nova SuperPrevidência chega para realizar esse sonho, trazendo ainda mais
sofisticação e inovações que temos orgulho de compartilhar com vocês neste
“pré-lançamento”:

Até 20% em exposição internacional de qualidade. Qual seria a maneira
mais eficiente de alocar, dentro da previdência, nos melhores gestores globais do
mundo, em diversas classes de ativos e moedas? E se fosse possível ter a própria
carteira do Melhores Fundos Global dentro da previdência?;

Multimercados mais modernos e aderentes. Todos os multimercados da
nova carteira serão a versão mais atualizada das estratégias recomendadas na
série, replicando com maior fidelidade suas estratégias tradicionais;

Crédito estruturado com retorno esperado de CDI + 6% ao ano. Pela
primeira vez, um FoF de previdência investe num fundo de crédito estruturado
com potencial de trazer retorno excepcional de CDI + 6% ao ano para a parcela
de renda fixa de longuíssimo prazo;

Gestão sistemática na renda fixa. Além de se proteger da inflação, a nova
estratégia busca gerar um retorno acima do esperado com modelos quantitativos
com anos de histórico positivo de desempenho;

O exclusivo fundo puro-sangue de small caps. É exatamente o que você
entendeu: a Trígono Capital montou um fundo exclusivo de small caps para os
investidores da família SuperPrevidência – puro-sangue, do jeito que gostamos e
com o melhor do que o gestor Werner Roger sabe fazer;

Estreia da classe long & short na previdência. Fundos que podem operar
comprados (“long”) e vendidos (“short”) em ações são excelentes
diversificadores e passam a fazer parte da Nova SuperPrevidência;

Aumento em criptoativos. Equivalência das carteiras de previdência da
série às carteiras sugeridas tradicionais.



    

Entendeu por que, conceitualmente, acreditamos que sua previdência pode dar
um salto exponencial em direção à melhor carteira que você pode investir para o
futuro?

É natural, porém, que você queira saber mais sobre o potencial de retorno e os
benefícios da diversificação.

Em primeiro lugar, devemos reforçar que, sempre que tratamos de previdência,
estamos falando apenas de longo prazo. Nenhuma posição individual ou carteira
tem garantia de gerar retornos significativos no curto ou médio prazo, mas os
prêmios de risco e as correlações históricas entre as classes oferecem bons sinais
de retorno no longo prazo.

Para abordar isso, fizemos uma simulação do retorno de nossa carteira
estratégica da Nova SuperPrevidência, isto é, utilizando apenas os índices
referentes a cada classe com seus respectivos pesos de longo prazo, sem
considerar a seleção de fundos ou alterações táticas.

Para uma comparação mais justa, aplicamos metodologia similar a outros nove
FoFs de previdência do mercado, utilizando a última carteira divulgada (na CVM
ou em material publicitário) de cada um e replicando-a por índices equivalentes,
nos últimos dez anos.

Entre os fundos selecionados, há alguns dos mais reconhecidos bancos,
corretoras e escritórios de gestão de patrimônio: Credit Suisse, GPS, Icatu,
Santander, Safra, VRB e XP.

O resultado você confere a seguir:

   



   

Como pode observar, apesar dos últimos 18 meses mais desafiadores para todos
os fundos de alocação, a carteira estratégica da Nova SuperPrevidência teria
conquistado o melhor desempenho dos últimos dez anos, com retorno estimado
de CDI + 3,4% ao ano antes de taxas, bem acima do segundo lugar.

Portanto, é a maior liberdade de alocação e as inovações trazidas às carteiras nos
últimos anos que permitem que a nossa alocação estratégica tenha esse
potencial de desempenho, além de permitir extrair a maior quantidade de alfa
possível com uma seleção de fundos eficiente.

O resultado disso: nossa confiança em afirmar que a Nova SuperPrevidência
será a melhor previdência possível para sua aposentadoria.

    

Alerta aos investidores sobre Atmos na previdência

Recentemente, a Atmos – gestora de ações de melhor desempenho desde seu
início, há 13 anos – anunciou a reabertura de sua estratégia principal, o Atmos
Ações, através de um novo veículo disponível para aplicação: o ATMR III.

Em nossa última publicação, apresentamos todos os detalhes sobre essa
reabertura, incluindo um ponto muito importante que impactou nossa decisão
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sobre as carteiras recomendadas: como a gestora não está reabrindo sua versão
institucional, o Atmos Institucional, e o regulamento do fundo original não se
enquadra nas regras da Susep, nenhum FoF de previdência poderá investir
nesta reabertura específica da Atmos. Se fosse possível, teríamos
recomendado a alocação nas carteiras da SuperPrevidência.

E por que reforçamos isso agora?

Nos últimos dias, recebemos muitas mensagens e e-mails de assinantes
animados com o aumento da alocação em Atmos para 6% no FoF Melhores
Fundos e com a estreia da gestora com 15% do FoF Melhores Fundos Ações,
mas também com dúvidas sobre uma possível alocação da família
SuperPrevidência.

O motivo da dúvida é simples: alguns de vocês têm nos informado que outro FoF
de previdência do mercado pretende alocar nesta reabertura da Atmos e
sugerido portabilidade aos investidores que queiram aumentar exposição à
gestora na previdência.

Reiteramos categoricamente que não é possível, por regulamento, que
qualquer fundo de previdência aloque no novo veículo da Atmos.

A primeira razão dessa afirmação está fundamentada no artigo 6º da Resolução
nº 4.993, de 24/03/2022, do Banco Central:

“Art. 6º É vedada a aquisição de cotas de fundos de investimento, cuja
atuação, direta ou indireta, em mercados de derivativos gere, a qualquer
tempo, a possibilidade de perda superior ao valor do patrimônio líquido do
fundo de investimento ou que obrigue o cotista a aportar recursos adicionais
para cobrir o prejuízo do fundo.”

Sabendo que o ATMR III é um fundo que veda, em regulamento, perdas
superiores ao seu patrimônio, pode parecer, a princípio, que a alocação seria
permitida. Porém, a regulação é clara em vedar qualquer possibilidade “direta
ou indireta” a este evento.

Neste sentido, o ATMR III seria a alocação direta na estrutura e seu fundo
master, o Atmos Master FIC Ações, seria a alocação indireta, conforme

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=RESOLU%C3%87%C3%83O%20CMN&numero=4993


regulamento do ATMR III:

   

    

Assim, é necessário avaliar não apenas o regulamento dos fundos feeders (ATMR
III ou a versão para alocadores, ATME), mas também o de seu master que,
conforme pode ser observado abaixo, deixa clara a possibilidade de perdas
superiores ao seu patrimônio líquido:

   



   

Não temos dúvidas de que qualquer fundo de previdência esteja vedado de
investir na estratégia do Atmos Ações, a única recentemente reaberta para
captação pela gestora.

O segundo motivo da convicção que precisamos compartilhar com todos os
nossos assinantes sobre tal proibição vem das conversas que tivemos, junto da
Vitreo, com os responsáveis por garantirem que as carteiras dos fundos estejam
de acordo com seus regulamentos e que cumpram as resoluções vigentes: os
administradores.

Em conversas com três dos maiores administradores – Bradesco, BNY Mellon e
BTG Pactual -, foi unânime a opinião de que, sob nenhuma circunstância, seria
permitida a alocação de um fundo de previdência na nova versão da Atmos.



Portanto, recomendamos cautela aos investidores e que apurem a informação
mais correta possível antes de fazer qualquer movimentação em seus fundos,
especialmente se o que está em jogo é a adequação do seu fundo de previdência à
regulamentação vigente.

    

Extra, extra! O fundo macro da Vista agora pode fazer parte da sua previdência!

Provavelmente a única coisa tão boa quanto ter ótimos fundos de investimento
em uma carteira seja ter esses mesmos fundos em um plano de previdência.

Recentemente, a Vista — gestora carioca de maior sucesso neste ano e presente
em nossa carteira mais arrojada, Melhores Fundos Retorno Absoluto —,
lançou sua estratégia macro em uma versão para a previdência.

Por enquanto, o fundo segue disponível somente na XP, através do Vista Macro
XP Seg Prev, em uma versão para investidor qualificado que busca acompanhar
o retorno do Vista Hedge.

O fundo começou com exclusividade na plataforma da XP graças à participação
que a instituição tem na gestora carioca. Ao longo dos próximos meses, com o
fim da exclusividade, ele já surge inclusive como um ótimo candidato para a
Nova SuperPrevidência.

Que tal relembrarmos, portanto, quem é a Vista?

Em 2014 nascia a gestora Vista Capital, fundada por João Landau e João Lopes e
que, em janeiro de 2015, lançava a nossa estratégia preferida da casa: o
multimercado bastante arrojado Vista Multiestratégia.

O fundo acumula um desempenho extraordinário de CDI + 24,4% ao ano desde
o seu lançamento (janeiro de 2015), entregando, somente nos primeiros meses de
2022, um retorno de CDI + 46,2% e conquistando o melhor desempenho no ano
entre todos os fundos multimercados sugeridos — provavelmente, entre todos os
fundos da indústria.

Em 2018, a gestora identificou nos investidores uma demanda por um veículo
similar, porém com menor risco. Foi assim que surgiu o Vista Hedge, versão

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=e0bde92b-d04a-4f58-be98-dae933d5869a


com um terço do risco do Vista Multiestratégia e que também teve um
desempenho muito acima da média desde seu início, de CDI + 9,11% ao ano.

Veja como essa estratégia de sucesso tem se destacado frente aos principais
fundos pares da indústria:

   

     

Repare que, no gráfico anterior, tanto o Vista Hedge quanto o Vista
Multiestratégia marcaram presença entre os três melhores retornos
acumulados desde maio de 2018 (início do Vista Hedge) —, algo notável e que
reforça o histórico vencedor da estratégia, independentemente de seu nível de
alavancagem. Ambos os fundos estão presentes em nossas carteiras sugeridas,
respectivamente, no Melhores Fundos Multimercados e no Melhores Fundos
Retorno Absoluto.

Além de analisar o desempenho, é importante entender também qual foi o risco
tomado pelo Vista Hedge, que ganha sua versão para previdência, para
conseguir tal proeza. No gráfico a seguir, você verá os períodos de perdas
(drawdowns) do Vista Hedge em relação ao CDI, ou seja, momentos em que o
fundo esteve abaixo de seu benchmark:
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As quedas relativamente estáveis para seu nível de risco em relação ao CDI
identificadas na análise o colocam em posição de destaque comparado aos
demais fundos multimercados da indústria, especialmente por seu excelente
retorno de longo prazo, como demonstramos anteriormente.

Se considerarmos ainda o período de pandemia, podemos concluir que a
estratégia, além de ter obtido ótimos retornos desde maio de 2018, também se
destacou no quesito controle de riscos, em períodos de estresse extremo.

Para esse lançamento, a Vista Capital reforçou a fidelidade com a qual o novo
fundo de previdência, Vista Macro XP Seg Prev, consegue replicar sua
estratégia macro vencedora e que passa a fazer parte, hoje, de nossas
sugestões oficiais para a previdência.

O Vista Macro XP Seg Prev possui 2% de taxa de administração e 20% de taxa de
performance sobre o excesso do CDI, podendo ser adquirido, por investidores
qualificados, com um mínimo inicial de apenas R$ 500. Pela exclusividade
inicial com a XP, ele só poderá ser encontrado, por enquanto, na plataforma da
instituição.



   

Estratégia: Vista Macro Prev

Fundo 555 de referência: Vista Hedge FIC Multimercado

Classe: Previdência – Multimercado

Veículo de previdência sugerido:
Vista Macro XP Seg Prev FIC

Multimercado CP

CNPJ do veículo de previdência

sugerido:
44.748.957/0001-96

Público-alvo: Investidor qualificado

Aplicação mínima: R$ 500

Movimentação mínima: R$ 100

Taxa de administração e

performance:

2% de taxa de administração

20% de taxa de performance sobre o

excesso CDI

Prazo de resgate: D+21 dias úteis e D+2 dias úteis

Data da primeira cota: 27/05/2022

Classificação Tributária:

Previdência (a depender da tabela de

tributação escolhida – progressiva ou

regressiva)

Onde encontrar: XP

Para mais informações sobre os demais veículos disponíveis e onde

encontrá-los, acesse a sua área O que comprar

   

Um grande abraço,

Alexandre Alvarenga, Bruno Mérola, Bruno Marchesano, Lais Costa, Rafaela
Ribas e Pedro Claudino.
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No dia 22/06 teremos nosso tradicional plantão de dúvidas às 10h. Prepare suas
dúvidas que estaremos te esperando, ao vivo, aqui!

Aproveite e adicione nossos próximos encontros à sua agenda:   

22/06 às 10h - fundos locais

06/07 às 10h - fundos globais

Ah, só para lembrar: você pode enviar perguntas por meio do endereço
assinante.fundos@empiricus.com.br. Sugestões e críticas também são
sempre bem-vindas, lemos tudo que chega!

   

Anexo – Melhores Fundos Blend

Para lhe dar maior transparência da nossa principal carteira recomendada, o
Melhores Fundos Blend, a seguir trazemos uma descrição da mesma, para os
novos assinantes, bem como sua composição completa e desempenho.

A carteira Melhores Fundos responde por 80% do Melhores Fundos Blend,
enquanto os outros 20% correspondem ao Melhores Fundos Global,
representando uma diversificação completa entre as classes de ativos no Brasil e
no exterior, respectivamente.

Ao equilibrar vantagens e desvantagens das diferentes classes de fundos e
diversificá-las em vários gestores, estilos de gestão, regiões e moedas, buscamos
amenizar o impacto que a perda em uma das classes, ou em um fundo, causaria
no portfólio como um todo.

O resultado é uma carteira mais resiliente a diversos tipos de choques e com
retorno esperado de longo prazo mais consistente. É essa filosofia
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multiestratégia que permite ao Melhores Fundos Blend ser seu único
investimento, se assim desejar, além da reserva de emergência.

Importante lembrar que mesmo um portfólio resiliente no longo prazo,
principalmente em períodos de dois a três anos, não está imune a perdas no
curto prazo.

 



   



 

Abaixo, você verá a cota teórica da carteira Melhores Fundos Blend, comparada
ao CDI e ao benchmark, em que 80% da composição vem do CDI e 20% vêm do
ICE U.S. Treasury Short Bond Index + 2% ao ano.

  



  

A carteira Melhores Fundos Blend faz parte de um total de 14 carteiras,
detalhadas na aba O que comprar.

Abaixo resumimos os outros 13 portfólios recomendados. Eles podem ser
utilizados ao lado da carteira principal para ajustar a alocação para seu perfil,
aumentando ou reduzindo, por exemplo, sua exposição a multimercados,
fundos de ações ou fundos globais.

 

Carteiras Melhores Fundos:

 

 

Local
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Melhores Fundos: alocação completa em fundos de investimento no Brasil,
priorizando a diversificação entre classes de ativos e entre gestores. Composta
por sete classes de ativos principais: indexados à inflação, crédito privado,
multimercados, ações, proteções como dólar e ouro, criptoativos e private
equity, além da parcela disponível em caixa para aproveitar oportunidades;

Melhores Fundos Conservador: alocação totalmente dedicada a fundos de
renda fixa, em uma carteira que mistura ativos não-crédito, com 30% em pós-
fixados, prefixados, inflação e renda fixa ativa; e ativos de crédito, com 70% em
high grade, high yield, bonds e estruturados.

Melhores Fundos Multimercados: representa apenas o book de
multimercados da carteira principal local. Todos são fundos multimercados
indicados da série, separados por estilo de gestão – macrocarregamento,
macrotrading, sistemáticos e, em algum momento, long & short;

Melhores Fundos Ações: representa apenas o book de fundos de ações da
carteira principal. Todos são fundos de ações indicados da série, também
separados por estilo – long only e small caps;

Melhores Fundos Retorno Absoluto: lançada em fevereiro de 2021, é a
nossa carteira de multimercados mais arrojada. O Retorno Absoluto é idealizado
para investidores qualificados – aqueles com mais de R$ 1 milhão em
investimentos ou com alguma certificação aprovada pela CVM – e reúne os
fundos multimercados mais exclusivos e de maior potencial de retorno das
melhores gestoras da indústria, além de uma pitada de fundos long biased, com
viés em Bolsa;

Melhores Fundos Novas Ideias: lançada em março de 2021, é a “carteira
incubadora”, onde estão os multimercados e fundos long biased lançados há, no
máximo, três anos e que tenham potencial para ganhar dinheiro acima da
média.

 

Internacional
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Melhores Fundos Global: alocação completa em fundos de investimento
globais, diversificando o portfólio não só entre classes de ativos e gestores, mas
também entre regiões e moedas. Composto por sete classes de ativos principais:
renda fixa soberana, crédito privado, ações, commodities, hedge funds,
criptoativos e fundos imobiliários no exterior, além da parcela disponível em
caixa (em dólar) para aproveitar oportunidades;

Melhores Fundos Global Equities: representa apenas o book de fundos de
ações globais da carteira principal, para investidores que prefiram uma
exposição direta a ações;

Melhores Fundos Global Geral: representa uma adaptação da carteira
principal global para torná-la acessível aos investidores que não são
considerados qualificados.

 

Carteiras SuperPrevidência (PGBL/VGBL):
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SuperPrevidência: alocação completa em fundos de previdência,
priorizando a diversificação entre classes de ativos e entre gestores, e com uma
pitada extra de investimentos no exterior. Composta por sete classes de ativos
principais: indexados à inflação, crédito privado, multimercados, ações,
proteções como dólar e ouro, criptoativos e investimentos internacionais, além
da parcela disponível em caixa para aproveitar oportunidades;

SuperPrevidência Conservador: para investidores mais conservadores ou
com menor tempo até a aposentadoria, esta é uma carteira composta por alguns
fundos de crédito privado da SuperPrevidência e uma posição relevante em
títulos indexados à inflação de curto prazo;

SuperPrevidência Arrojado: para investidores mais arrojados ou com
maior horizonte de investimento até a aposentadoria, esta é uma carteira que
representa o book de fundos de ações da SuperPrevidência em 70% de sua
alocação, sendo os outros 30% alocados em títulos indexados à inflação de longo
prazo;

SuperPrevidência Ações: destinada a investidores qualificados, esta
carteira consegue ter 100% de exposição a fundos long only e small caps. É a
alocação que combina a natureza de longo prazo de uma previdência com o
perfil de longo prazo do investimento em ações.
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