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Bem-vinda, Nova
SuperPrevidência!

Resumo da publicação

A tão aguardada Nova SuperPrevidência estreia hoje – e com dez
novidades imperdíveis que temos o orgulho de compartilhar com você.

Neste relatório, detalhamos tudo sobre sua nova carteira de previdência,
agora com maior exposição global, e anunciamos as mudanças que a fazem
o melhor investimento que você pode ter para sua aposentadoria.

E, como não poderia deixar de ser, também apresentamos as alterações nas
estratégias da carteira original das SuperPrevidências 1 e 2, abordando as
principais dúvidas que já temos recebido de assinantes e investidores.
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Caro assinante,

Todo evento de grande importância precisa de muita preparação prévia e testes
robustos para que tudo seja perfeito no dia do lançamento.

Por isso, começamos este relatório com um misto de felicidade e sensação de
dever cumprido.

O que você vai conhecer hoje é a principal e a mais aguardada novidade do ano –
e, possivelmente, da história da série Melhores Fundos –, dada a importância
que ela tem tanto para quem nos acompanha há mais tempo quanto para você,
que está nos conhecendo agora.

O título e a publicação da semana passada entregam qualquer suspense.
Anunciamos o lançamento da Nova SuperPrevidência, a evolução natural das
carteiras originais da SuperPrevidência.

O que era bom ficou ainda melhor: pela sua construção e pelas novidades que
você conhecerá ao longo desta leitura, acreditamos que a Nova
SuperPrevidência seja, conceitualmente, a melhor carteira de previdência
do Brasil para o público geral, ainda mais completa, diversificada e sofisticada
do que sua versão original.

Iniciamos o relatório com as razões que nos levaram a (ter que) desenvolver uma
nova carteira, apresentando os dez motivos que a tornam tão especial para o
investidor.

Entre as novidades, figuram um novo fundo exclusivo criado por uma gestora já
recomendada, fundos completamente inéditos em portfólios de previdência e
uma novidade particularmente especial: a alocação de 10% da carteira no FoF
Melhores Fundos Global, sem pagar nada a mais por isso.

Você entendeu certo.

Além de contar com as mais avançadas versões de previdência de alguns dos
melhores gestores do Brasil, como SPX, Verde, Kapitalo, Bogari e Brasil
Capital, você investirá uma parcela do patrimônio em uma alocação
internacional completa, inédita para sua aposentadoria e diversificada em
moedas, regiões, classes e gestoras globais.
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São gestores como o Ray Dalio, fundador da Bridgewater, maior hedge fund do
mundo, o Howard Marks, fundador e especialista em renda fixa global da
Oaktree e o Terry Smith, ganhador de dinheiro em ações com seu Fundsmith,
além de alocação nos melhores fundos da AQR, BlackRock, Edgewood,
Franklin Templeton, JP Morgan, Man Group, Morgan Stanley, PIMCO,
Schroders e Vanguard.

Os motivos de essa novidade ser tão especial não estão somente relacionados ao
acesso àqueles investidores que não se enquadram na definição da CVM de
investidor qualificado – R$ 1 milhão em investimentos ou alguma certificação
reconhecida pelo regulador –, mas pela oportunidade de mais dinheiro no bolso,
dado que você passa a acessar os melhores gestores do mundo sem come-
cotas, tornando o investimento ainda mais rentável.

Assim, acreditamos que qualquer investidor do Brasil pode se beneficiar das
melhores ideias do mercado financeiro, no Brasil e no mundo, com um único
portfólio para o longuíssimo prazo.

Antes de continuarmos, para você, que já deseja investir na Nova
SuperPrevidência, com aportes únicos, mensais ou através de portabilidade,
clique aqui para acessar diretamente a página de lançamento do FoF Nova
SuperPrevidência, já disponível na Vitreo a partir de hoje.

Além disso, nossa equipe compilou as dúvidas mais frequentes que já temos
recebido de alguns dos milhares de investidores das SuperPrevidência 1 e 2,
apresentando também as pequenas mudanças (para melhor) nas carteiras
originais.

E para o leitor que quer se aprofundar em cada um dos fundos investidos pela
carteira, separamos esta seção dedicada à apresentação e aos comentários sobre
cada gestora, selecionada a dedo para a nova carteira.

Aproveitem! É tudo, sempre, para e por vocês.

 

Por que uma nova SuperPrevidência?

https://www.vitreo.com.br/investir/previdencia/fof-nova-superprevidencia/


A verdade é que nunca foi desejo nosso precisar montar uma nova carteira de
previdência para que a alocação de nossos assinantes continuasse a evoluir e a se
manter aderente às melhores práticas da indústria.

Assim como você, gostaríamos, claro, que os fundos de investimento mais
sofisticados, a maior exposição em moedas e em ativos globais e a maior
diversificação fossem naturalmente incorporados à carteira original, que deu
vida às SuperPrevidências 1 e 2.

Porém, há um pequeno detalhe, que nem todo mundo sabe: toda alteração
relevante em regulamentos de fundos de previdência precisa ter a anuência de
100% dos cotistas.

E por que isso importa?

Em dezembro de 2019, as regras que dizem o que fundos de previdência podem
ou não fazer tiveram evoluções importantes com a vigência da resolução CMN
4.769, alterando parte dos limites definidos na resolução CMN 4.444 original, de
novembro de 2015 (mais detalhes nesta publicação).

Destacamos as duas principais mudanças:

Aumento do limite de investimentos com variação cambial, de 10% para
20% (fundos para o público geral, caso da família de fundos da
SuperPrevidência) e de 20% para 40% (fundos para investidores qualificados);

Possibilidade de uso de margem de 15% e prêmio de opções de 5% do
patrimônio líquido de fundos de previdência em operações com derivativos.
Com isso, estruturas de proteções, de valor relativo e e operações vendidas
(short), especialmente em fundos multimercados e long biased, puderam ser
facilmente replicadas.

O primeiro ponto é o mais significativo, dado que, na prática, a possibilidade de
diversificação global dobrou, o que é importantíssimo para tornar sua carteira
mais robusta, independentemente do perfil de investidor.

Afinal, como você explicaria para um investidor global que toda a sua
aposentadoria, seu patrimônio de longuíssimo prazo, estava 90% ou até 100%
investido em ativos brasileiros e, talvez pior, na nossa própria moeda?

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/contemplando-a-propria-imagem-entendendo-a-aderencia-entre-fundos-de-previdencia-e-tradicionais


Os FoFs SuperPrevidência 1 e 2, porém, fundos da Vitreo que se inspiram na
carteira original da SuperPrevidência, foram criados em outubro de 2018 e
julho de 2019, respectivamente, e, portanto, antes da nova regulação entrar em
vigor e não puderam se aproveitar dos limites mais flexíveis.

Com dezenas de milhares de cotistas em ambos os FoFs, torna-se praticamente
impossível a anuência de todos os investidores a mudanças no regulamento,
ainda que estas tornem esses fundos versões melhores de si próprios. Na prática,
basta que um único cotista esteja de férias ou não acompanhe regularmente sua
caixa de mensagens para que a tentativa de mudança não vá para frente.

O que aconteceu desde 2019 é que a indústria de fundos começou a criar novas
versões de previdência que se beneficiassem da nova regulação, surgindo
produtos cada vez melhores e mais aderentes à estratégia fora da previdência,
especialmente em multimercados.

Até agora, a carteira das SuperPrevidências 1 e 2 acompanhou esse processo
natural, substituindo fundos antigos pelos mais novos. Porém, há um limite
regulatório que ela não consegue avançar sob o risco de desenquadramento.

Enquanto a indústria continuava a se desenvolver, precisamos pensar na melhor
solução possível para os assinantes da série e para todos os investidores da
carteira.

A única solução viável é a criação da Nova SuperPrevidência — e de seu
respectivo FoF pela Vitreo —, aproveitando-se de todas as melhorias em
regulamento, além de algumas novidades muito especiais, que você conhecerá a
seguir.

 

Retornar ao sumário

 

Dez motivos para você investir na Nova
SuperPrevidência



Além dos já conhecidos benefícios fiscais de planos de previdência – ausência de
come-cotas, dedução de até 12% da sua renda tributável todo ano em planos
PGBL e alíquota de IR de 10% após 10 anos na tributação regressiva –, listamos
abaixo as dez novidades mais importantes da Nova SuperPrevidência, que
elevam o potencial da nova carteira:

1. Maior exposição internacional: com o dobro do limite cambial, agora de
20% do portfólio em outras moedas e ativos globais, aproveitamos ao máximo
todos os benefícios da nova regra.

2. FoF Melhores Fundos Global: alocação de 10% na principal carteira global da
série Melhores Fundos, aproximando a Nova SuperPrevidência do Melhores
Fundos Blend, o portfólio multiestratégia que combina os melhores gestores
locais e globais. E o melhor de tudo: sem custo adicional — o investidor da
Nova SuperPrevidência não pagará as taxas de administração e performance da
parcela investida no FoF Melhores Fundos Global —, sem que você precise ser
investidor qualificado e sem o come-cotas. Dá um orgulho danado, não é?

3. Fundos multimercados aderentes à nova regra: desde 2020, alguns dos
melhores gestores multimercados do Brasil têm lançado veículos que
conseguem replicar, com muita aderência, suas estratégias vencedoras, como é o
caso dos fundos recomendados da SPX, Ibiuna, Gávea, Legacy, Kapitalo e
Claritas, que terão suas versões mais arrojadas investidas pela Nova
SuperPrevidência.

4. Novo fundo de previdência de small caps da Trígono, exclusivo para a
Nova SuperPrevidência: a gestora, nossa recomendação desde dezembro de
2019 e com retorno de 206% desde então (versus 14% do SMLL, benchmark de
small caps), atendeu aos pedidos de muitos de nossos assinantes e montou um
fundo de small caps puro-sangue. O novo Trígono Previdência 100 Small
Caps FIFE é exclusivo para a Nova SuperPrevidência.

5. Trio completo da SPX na previdência: aproveitamos a expertise macro da
gestora brasileira mais global entre as maiores e a oportunidade de alocar em
produtos fiéis aos originais para alocar 7,5% na casa carioca, distribuídos entre
os fundos SPX Seahawk Prev, SPX Lancer Plus e SPX Long Bias.



6. Lançamento do Ibiuna Hedge ST Prev: versão para a previdência inédita da
estratégia mais arrojada da Ibiuna e que entrega um retorno de CDI + 6% ao ano
desde seu início em novembro de 2012, recomendação da série desde 2019.

7. Captalys Orion: restrito a investidores profissionais (com mais de R$ 10
milhões em patrimônio) e de maneira inovadora em uma carteira de
previdência, anunciamos a alocação na versão mais arrojada do fundo de crédito
estruturado da Captalys, com histórico de retorno de CDI + 5,6% ao ano e uma
sofisticação inédita para a parcela de crédito privado da Nova
SuperPrevidência.

8. Kadima Long Short Prev: inauguramos a classe de fundos long & short na
previdência com a indicação do fundo de uma das primeiras e mais tradicionais
gestoras sistemáticas do Brasil. Após mais de três anos em operação, a estratégia
deixa de fazer parte da nossa incubadora e se torna uma indicação oficial da
série Melhores Fundos.

9. Kadima IMA-B Prev: parte da alocação estratégica e essencial em fundos que
se beneficiam com a inflação será alocada no sistemático da Kadima. Este fundo
combina uma alocação mais eficiente em títulos públicos indexados à inflação
com modelos que a gestora já vem operando há alguns anos para gerar retornos
acima da média.

10. Equilíbrio em criptoativos: com nova alocação de 1,4% em diversos projetos
relacionados a criptoativos e ao blockchain, além da própria alocação indireta
através do FoF Melhores Fundos Global, a exposição à classe da Nova
SuperPrevidência se equilibra com a recomendação atual das carteiras fora da
previdência. No longuíssimo prazo, acreditamos que ter uma exposição pequena
à classe traz um potencial de retorno explosivo com risco limitado.

  

Veja que, com a maior flexibilidade permitida em regulamento, tivemos mais
liberdade para trazer nomes com alocação global relevante, equilibrar a parcela
em criptomoedas com a família Melhores Fundos, além, claro, de anunciar
alocações inéditas em previdência no FoF Melhores Fundos Global, Captalys
Orion e Trígono Small Caps.



Assim, as alterações na carteira de previdência, somadas, representam uma
atualização de cerca de 40% em relação à carteira original.

Um dos destaques dessa evolução é a diversificação que o FoF Melhores Fundos
Global também carrega, investindo em moedas, regiões, classes e gestores
diferentes, como você confere na carteira atual:

 



 

Na prática, essa é uma revolução na sua previdência e uma grande conquista
sua, do investidor de varejo abordado o tempo inteiro por produtos de
previdência caros, ruins e com viés de curto prazo.



A realidade é mais direta do que a decisão rápida: para ganhar dinheiro no longo
prazo, com um nível de risco adequado, é essencial a diversificação e a exposição
aos melhores gestores do mundo.

Reforçamos, abaixo, a simulação apresentada no relatório da semana passada,
que compara a alocação estratégica da Nova SuperPrevidência — que você
conhecerá na seção seguinte — , sem considerar decisões táticas nem fundos
específicos, com a última a alocação divulgada por outros FoFs da indústria nos
últimos 10 anos:

 

 

Mesmo com os últimos 12 meses sendo mais desafiadores até para portfólios
diversificados, a carteira estratégica da Nova Superprevidência teria tido o
melhor desempenho entre pares nos últimos dez anos, com retorno estimado em
CDI + 3,4% ao ano antes de taxas, bem acima do segundo colocado.

Temos convicção de que essa é, conceitualmente, a melhor carteira de fundos
de previdência do Brasil.

E essa afirmação, claro, não se sustenta sem “skin in the game”, colocar nossa
pele em jogo: somos os primeiros investidores do novo FoF da Vitreo que se

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-nova-superprevidencia-esta-chegando-e-um-aviso-importante-sobre-a-atmos


inspira nesse portfólio e que nasce como a melhor opção para investir em todos
os fundos sugeridos com aplicação mínima de R$ 1 mil ou de R$ 200 para aportes
mensais programados.

 

Retornar ao sumário

 

Mudanças necessárias nas alocações
estratégica e tática das carteiras
Vamos lembrar como funciona o modelo de alocação estratégica e tática entre
classes das principais carteiras da série Melhores Fundos:

Alocação estratégica: a alocação que você levaria para o longuíssimo prazo,
considerando os prêmios de risco estruturais de cada classe de ativos (inflação,
crédito privado, multimercados, ações, proteções e investimentos alternativos).
É daqui que deve vir a maior parte da geração de retorno da carteira – uma boa
diversificação é mais importante do que acertar o timing das movimentações
ou até mesmo do que a seleção de fundos;

Alocação tática: o reflexo das nossas ideias de curto e médio prazo, buscando
capturar alfa sobre a alocação estratégica, aumentando ou reduzindo
temporariamente o peso em determinada classe de ativos.

Como a Nova SuperPrevidência é uma evolução conceitual da atual carteira da
SuperPrevidência, com mais exposição internacional, foi necessário ajustar os
pesos estratégicos (de longo prazo) de cada classe para refletir esse movimento,
dado que o próprio FoF Melhores Fundos Global já possui sua divisão entre
classes.

Além disso, a segunda decisão de alocação tomada neste relatório é o aumento
da parcela de crédito privado tanto na SuperPrevidência quanto na Nova
SuperPrevidência, levando a alocação tática na classe de -1 (subalocada) para 0
(neutra).



Diante de juros estruturalmente mais altos, pressões inflacionárias e bancos
centrais em tom duro e conservador, no Brasil e no mundo, decidimos aumentar
em 2% a alocação em fundos de crédito, reduzindo o mesmo percentual em
fundos multimercados.

Após mudanças de alocação estratégica e tática – que detalharemos a seguir –,
como se compara a Nova SuperPrevidência à SuperPrevidência atual?

 

 

Enquanto as alocações em dólar e outras moedas das parcelas internacional e de
criptoativos aumentam, dada a maior flexibilidade da nova carteira, as classes
mais tradicionais (renda fixa, multimercados e ações) tiveram uma redução
marginal para acomodar as novidades.

Além disso, você deve ter notado a retirada da posição em dólar puro do
portfólio. Esse movimento ocorre de forma natural, dado que o objetivo



principal da nova carteira de previdência é se aproximar do Melhores Fundos
Blend.

A exposição à moeda americana (e a outras moedas, em menor grau) segue
existindo de forma estrutural através, principalmente, dos 10% alocados no FoF
Melhores Fundos Global, da parcela em criptoativos, do ouro e das exposições
individuais de cada um dos multimercados selecionados. Consideramos essa a
maneira mais eficiente de utilizar o novo limite de 20% de exposição cambial
na carteira.

Sobre criptoativos, em nossos comitês, sempre surgiu a dúvida de quando
deveríamos considerar a classe como estrutural, isto é, uma posição fixa no
portfólio.

Ainda que diante das quedas recentes, a expansão desse mercado (como
comentamos neste relatório) torna inegável o desenvolvimento da classe e da
tecnologia blockchain ligada a ela, abrindo espaço para uma série de inovações
em um ambiente disruptivo, em projetos de tecnologia, finanças
descentralizadas, contratos inteligentes e Web 3.0.

Dito isso, estamos alterando a alocação estratégica das carteiras Melhores
Fundos, Melhores Fundos Global, SuperPrevidência e a Nova
SuperPrevidência, que já nasce com o ajuste, para considerar a classe como
estrutural nos portfólios, com peso neutro de 1% (mais detalhes sobre a
mudança no Melhores Fundos Global virão em relatório específico da carteira).

Por fim, simplificamos as estratégias de “carregamento” e “trading” em
multimercados para a estratégia chamada apenas de “Macro”. Com as mudanças
de hoje, optamos por consolidar as duas classificações para todas as carteiras
multiestratégia da série (Melhores Fundos, Melhores Fundos Multimercados,
Melhores Fundos Retorno Absoluto e SuperPrevidência, assim como na área O
que comprar), visto que, além de apresentarem mais similaridades estatísticas
entre si do que gostaríamos, são classificações subjetivas e que podem não
representar o estilo de gestão de maneira contínua de determinado fundo.

Em resumo, são quatro os movimentos importantes que acontecem hoje nas
carteiras sugeridas na série:
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Aumento de alocação tática em crédito privado na SuperPrevidência (1 e 2)
e na Nova SuperPrevidência, aproveitando de uma ligeira redução na alocação
estratégica em multimercados;

Alteração nos pesos estratégicos da Nova SuperPrevidência, reduzindo as
alocações locais, dado que a parcela internacional agora é mais relevante e já
possui sua diversificação própria;

Alteração na parcela estratégica das carteiras Melhores Fundos, Melhores
Fundos Global e SuperPrevidência (1, 2 e Nova, esta que já nasce com o ajuste)
para considerar a alocação em criptoativos como estrutural nos portfólios;

Alteração na classificação da parcela de multimercados “carregamento” e
“trading”, consolidando ambas em somente uma classificação “macro”, nas
carteiras Melhores Fundos, Melhores Fundos Multimercados, Melhores Fundos
Retorno Absoluto e SuperPrevidência (além da área O que comprar).

 

A carteira da Nova SuperPrevidência
Após essa longa, mas importante, introdução com os i) motivos que nos levaram
a criar a Nova SuperPrevidência, ii) os dez diferenciais do novo portfólio e iii)
as mudanças estratégicas e táticas realizadas nas carteiras da série, é hora do
principal.

Apresentamos o nascimento da sua nova carteira de previdência:

 



 

Linda, não é?

Os fundos em verde representam as novidades presentes na Nova
SuperPrevidência em relação à SuperPrevidência.

Como pode ver, uma parcela relevante da carteira é completamente nova, com a
evolução das estratégias vencedoras de alguns gestores, agora enquadradas na
regra que permite mais exposição cambial e com fundos inéditos na previdência
que agora podem te ajudar a conquistar sua tranquilidade na aposentadoria.



Se você deseja entrar na apresentação e nos nossos comentários de cada fundo da
carteira, clique aqui para pular as seções seguintes.

A imagem a seguir apresenta de forma mais clara o poder de diversificação da
Nova SuperPrevidência, contemplando em um único fundo uma exposição em
diferentes classes, locais e globais, sendo o FoF de previdência mais completo da
série — e, provavelmente, da indústria.

 

 

Retornar ao sumário

 

E por que investir via FoFs na previdência?
Para investidores de previdência de primeira viagem e para os assinantes que
ainda precisam montar sua aposentadoria, relembramos as vantagens no
investimento via fundo de fundos (FoFs) de previdência em comparação a
investir diretamente em fundos de previdência.

A seguir, pontuamos os principais:

Diversificação:  em um único investimento, você acessa vários fundos,
classes de ativos, estilos de gestão e, como você viu na parte global, diferentes
moedas. É muito mais simples e prático acompanhar um único investimento do
que vários. Assim, deixamos de nos preocupar com ativos ou classes individuais
ao saber que fazem parte de uma carteira diversificada;

Economia de escala:  é possível investir em um  FoF como a Nova



p
SuperPrevidência a partir de R� 1 mil (ou R� 200 mensais, no aporte
programado), enquanto replicar por conta própria uma carteira como a que
apresentamos, por exemplo, poderia demandar um investimento de até R$ 1
milhão. O motivo disso é a aplicação mínima de alguns fundos, que pode ser
bem alta, chegando a R$ 50 mil, R$ 100 mil, R$ R$ 300 mil e até R$ 500 mil cada;

Acesso a fundos restritos:  fundos como o Captalys Orion (para
investidores profissionais) ou o Trígono Previdência 100 Small Caps FIFE
(exclusivo da Vitreo) não podem ser acessados pelo público em geral, sendo que
este último somente através da alocação indireta pelo FoF Nova
SuperPrevidência. Outros fundos, para investidor qualificado — como o Pátria
PIPE Prev e o próprio FoF Melhores Fundos Global —também têm acesso
restrito a alocadores;

Foco no que importa: em vez de se preocupar em acompanhar, diariamente,
as mudanças de estratégia e de indicações para executá-las em sua carteira,
muitos investidores preferem delegar a um gestor, aliviando boa parte da carga
emocional e do ruído que o mercado financeiro pode criar em você;

Zero come-cotas em todos os fundos da carteira: se você tentar montar a
carteira da Nova SuperPrevidência por conta própria, verá que alguns dos
nomes presentes são fundos não previdenciários. Ou seja, estes fundos sofrem
cobrança de come-cotas duas vezes por ano quando investidos diretamente pela
pessoa física. Porém, quando um FoF de previdência faz esse investimento, ele
escapa dessa cobrança, o que é mais uma vantagem tributária para a classe,
potencializando o retorno de longo prazo;

Simplicidade na declaração do IR: direto ao ponto, é muito mais simples e
conveniente declarar um único fundo que investe em mais 20 ou 30 outros, por
exemplo, do que a burocracia de fazer um por um;

Devolução das taxas de administração e performance:  um dos maiores
segredos da indústria de fundos – espero que cada vez menos – é o “rebate” que
gerentes de bancos, corretoras e agentes autônomos recebem de gestores de
fundos para distribuir seus produtos aos clientes. Esse rebate é, geralmente, um
percentual da taxa de administração e da taxa de performance. Em FoFs, esse
valor é 100% devolvido para o próprio fundo, gerando uma economia relevante



para o investidor.

 

Retornar ao sumário

 

Como investir na Nova SuperPrevidência?
A partir de hoje, o assinante da série Melhores Fundos e qualquer investidor já
pode investir na Nova SuperPrevidência pelo FoF na Vitreo, que se inspira em
nossa carteira teórica sugerida, facilitando o acesso do investidor a fundos
restritos a investidores qualificados (e, alguns, para profissionais) com aplicação
mínima bem acessível.

O FoF Nova SuperPrevidência possui taxa de administração de 0,75% - a
mesma do FoF SuperPrevidência 2 e da maioria dos FoFs da casa – e não possui
taxa de performance. A aplicação mínima para a contratação do plano (e para
portabilidade de outros fundos de previdência) é de R$ 1 mil, mas você pode
começar com R$ 200, se optar pela aplicação mensal programada.

A Vitreo também possui um tutorial neste link, com um passo a passo sobre
como contratar um novo plano de previdência.

 

https://www.vitreo.com.br/investir/previdencia/fof-nova-superprevidencia/
https://www.vitreo.com.br/investir/previdencia/fof-nova-superprevidencia/
https://atendimento.vitreo.com.br/hc/pt-br/articles/360045697632-Como-investir-em-um-fundo-de-Previd%C3%AAncia-


Estratégia: Nova SuperPrevidência

Data em que foi sugerida: 21/06/2022

Classe: FoF de Previdência – Multimercados

Veículo sugerido:
Empiricus FoF Nova

SuperPrevidência FI Multimercado

CNPJ do veículo sugerido: 44.027.199/0001-17

Público-alvo: Público geral

Aplicação mínima:
R$ 1 mil (ou R$ 200 mensais

programados)

Movimentação mínima: R$ 200

Saldo Mínimo de permanência R$ 200

Taxa de administração e

performance:

0,75% de taxa de administração

Não há taxa de performance

Prazo de cotização e resgate: 5 dias úteis + 2 dias úteis

Data da primeira cota: 20/06/2022

Classificação tributária:

Previdência (a depender da tabela de

tributação escolhida – progressiva ou

regressiva)

Onde encontrar: Vitreo

Para mais informações sobre os demais veículos disponíveis e onde

encontrá-los, acesse a sua área O que comprar
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https://www.vitreo.com.br/investir/previdencia/fof-nova-superprevidencia/
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos


Perguntas e Respostas: as principais
dúvidas de vocês
Dada a importância do assunto para todos os investidores, especialmente para os
mais de 30 mil cotistas das SuperPrevidências 1 e 2, separamos esta seção
especial para responder às principais dúvidas que já temos recebido de
assinantes nas últimas semanas, além de outras questões que acreditamos que
possam ser comuns, relacionadas à publicação e às novidades apresentadas hoje.

 

1. É recomendado fazer a portabilidade das SuperPrevidências 1 e 2 para a
Nova SuperPrevidência?

R. Talvez a principal dúvida de assinantes e cotistas dos FoFs da série, após o
anúncio do lançamento de hoje na publicação da semana passada, recebemos
dezenas de questionamentos sobre nossa recomendação em relação aos FoFs
SuperPrevidência 1 e 2 e o que devem fazer os cotistas desses fundos.

Conceitualmente, por todas as dez vantagens que apresentamos, a Nova
SuperPrevidência é melhor, tem uma alocação mais completa (e menos rígida)
do que a carteira dos FoFs SuperPrevidência 1 e 2 e mais alinhada com a carteira
de longo prazo que acreditamos que você deve ter para sua aposentadoria — e
cada vez mais próxima, agora, do Melhores Fundos Blend.

Dito isso, como o novo FoF na Vitreo tem o mesmo custo do FoF
SuperPrevidência 2, recomendamos a portabilidade total dos recursos do
FoF SuperPrevidência 2 para a Nova SuperPrevidência, dado que se trata de
evolução natural da estratégia, agora com mais exposição internacional e mais
alinhada com nossas ideias para uma carteira estrutural.

Para o FoF SuperPrevidência 1, apesar da taxa de administração menor (0,6%),
promocional à época de seu lançamento em outubro de 2018, acreditamos que a
maior eficiência e diversificação da Nova SuperPrevidência leve a um resultado
acima dessa diferença de taxas no longo prazo.

Entretanto, como o SuperPrevidência 1 está (e deve permanecer) fechado, os
cotistas atuais do FoF podem ficar na dúvida sobre a migração total neste

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-nova-superprevidencia-esta-chegando-e-um-aviso-importante-sobre-a-atmos


momento, dado que somente quem possui um plano ativo tem a possibilidade de
fazer novos aportes no futuro em fundo de previdência fechado. Assim,
recomendamos, no mínimo, a portabilidade parcial dos recursos da
SuperPrevidência 1 para a Nova SuperPrevidência, de acordo com o que se
sentir confortável.

Caso esteja na dúvida do quanto portar, você sempre pode começar pela
aplicação mínima do fundo, de R$ 1 mil e com aportes recorrentes. Lembrando
que, toda vez que você fizer uma portabilidade parcial, terá de esperar 60 dias
para fazer a próxima.

Com isso, você poderá acompanhar na prática o desempenho entre os fundos,
garantindo sua vaga na Nova SuperPrevidência caso ela também venha a
fechar no curto prazo.

 

2. Como fazer, na prática, a portabilidade para a Nova SuperPrevidência, de
um plano de previdência já existente?

R. Recebemos também diversas mensagens sobre como é feito o procedimento
de portabilidade para a Nova SuperPrevidência na Vitreo. Para aqueles que
desejarem fazer a portabilidade, todo o passo a passo está disponível nos links
abaixo:

Como fazer a portabilidade externa entre planos

Como fazer a portabilidade interna entre planos

 

E qualquer dúvida, basta entrar em contato diretamente com o suporte da
Vitreo ou contar conosco através do e-mail
assinante.fundos@empiricus.com.br

 

3. Quais as carteiras de previdência sugeridas na série e em qual eu devo
investir?

https://atendimento.vitreo.com.br/hc/pt-br/articles/360046118871-Portabilidade-externa-de-previd%C3%AAncia?_gl=1*wl7jdr*_gcl_aw*R0NMLjE2Mjc0NDE4OTAuQ2p3S0NBanctZTJFQmhBaEVpd0FKSTVqZzhvcnEwUUlLV3d2MC1rdHM4YmQ3a2dUcV9Xdm0xV2xCS0F6cVdMVDlEV2dBLVlDc3hrVS14b0NUUllRQXZEX0J3RQ..&utm_source=Guide&utm_medium=Atendimento%20digital&utm_campaign=vitreo_atendimento&utm_source=Guide&utm_medium=Atendimento%20digital&utm_campaign=vitreo_atendimento
https://atendimento.vitreo.com.br/hc/pt-br/articles/4405940230285-Portabilidade-interna-de-previd%C3%AAncia?_gl=1*wl7jdr*_gcl_aw*R0NMLjE2Mjc0NDE4OTAuQ2p3S0NBanctZTJFQmhBaEVpd0FKSTVqZzhvcnEwUUlLV3d2MC1rdHM4YmQ3a2dUcV9Xdm0xV2xCS0F6cVdMVDlEV2dBLVlDc3hrVS14b0NUUllRQXZEX0J3RQ..&utm_source=Guide&utm_medium=Atendimento%20digital&utm_campaign=vitreo_atendimento&utm_source=Guide&utm_medium=Atendimento%20digital&utm_campaign=vitreo_atendimento
https://atendimento.vitreo.com.br/hc/pt-br
mailto:assinante.fundos@empiricus.com.br


R. Dentro da família SuperPrevidência, temos algumas carteiras de fundos
sugeridas para cada perfil de investidor, do conservador ao mais arrojado. Essas
carteiras inspiram FoFs na Vitreo que facilitam o acesso ao investidor — e seu
planejamento para a aposentadoria.

Atualmente, contamos com cinco carteiras de fundos principais, ordenadas por
risco (do mais conservador ao mais arrojado):



SuperPrevidência Conservador: ideal 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 (1 e 2): carteira multiestratégia para quem tem perfil
moderado, com 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;

Nova SuperPrevidência: a principal novidade de hoje, segue a estratégia
SuperPrevidência, porém enquadrada nas novas regras de previdência e com o
dobro de exposição cambial, tendo mais liberdade para investir nas estratégias
vencedoras das gestoras e em fundos globais, com exposição a moedas fortes e
uma diversificação única na indústria. Ideal para qualquer tipo de investidor,
podendo ser seu único fundo de previdência para a aposentadoria, se
desejar;

SuperPrevidência Arrojado (70%): carteira para público geral 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
(long only, long biased e small caps) da SuperPrevidência em 70% de sua
alocação, sendo os outros 30% alocados em títulos indexados à inflação de longo
prazo;

SuperPrevidência Ações (100%): única destinada a investidores
qualificados, esta carteira consegue ter 100% de exposição aos mesmos fundos de
ações da carteira arrojada, com exceção da classe long biased, ajustando a
proporção de cada um. É a alocação que combina a natureza de longo prazo de
uma previdência e do investimento em ações, ideal para quem quer um ótimo
potencial de retorno no seu fundo para a aposentadoria (acima de 10 anos, de
preferência).

 



4. Há cobrança duplicada de taxas na alocação do novo FoF no Melhores
Fundos Global?

R. Não. Todos os custos do FoF Melhores Fundos Global — taxa de administração
de 0,75% e 10% de performance — são revertidos para o investidor do FoF Nova
SuperPrevidência. Dessa forma, não há dupla cobrança aos cotistas, que
aproveitam toda a diversificação do FoF Global sem custos adicionais (além da
isenção do come-cotas).

 

5. Como fica a liquidez da Nova SuperPrevidência em relação às anteriores,
isto é, a capacidade de se movimentar em poucos dias?

R. Na tabela a seguir, você confere o percentual da carteira que pode ser zerado
em diferentes períodos (em dias úteis) para a SuperPrevidência 1 e para a Nova
SuperPrevidência. Também fizemos o cálculo da liquidez ponderada total da
carteira, ou seja, multiplicamos a liquidez de cada fundo por seu peso, somando
todos os resultados ao final para cada portfólio e chegamos a um indicador que
torna comparável a capacidade de liquidação de ambos.

 

 

Com os resultados, consolidando o prazo de resgate de cada fundo dentro da
respectiva carteira com seu peso e novas alocações propostas, a liquidez da Nova



SuperPrevidência foi reduzida marginalmente. Mesmo assim, a carteira se
mantém dentro das margens de segurança adequadas para fundos de
previdência, com um ótimo resultado em termos de avaliação de riscos.

Os principais nomes de menor liquidez na carteira, que influenciaram tais
diferenças, são:

Captalys Orion, fundo com prazo de resgate médio de 126 dias úteis;

Vitreo FoF Melhores Fundos Global, com média de 44 dias úteis;

SPX Long Bias, com média de 32 dias úteis.

Felizmente, a redução marginal de liquidez na Nova SuperPrevidência é
compensada pelo maior retorno esperado, o que encontramos em nossas
estimativas internas, em um fundo que traz maior retorno potencial de longo
prazo e maior diversificação ao portfólio como um todo, o que se traduz em uma
maior eficiência.

 

6. Por que 10% de alocação no FoF Melhores Fundos Global e não 20%, se
este é o novo limite para investimentos com variação cambial?

R. A verdade é que gostaríamos de ter 20% — e provavelmente até algo mais
próximo de 30% em fundos globais. Estrategicamente, seria o ideal para que o
fundo ficasse o mais próximo possível do Melhores Fundos Blend, nossa carteira
principal fora da previdência.

Contudo, como os demais fundos (multimercados, ações e ETFs de criptoativos)
também investem em ativos com variação cambial, os limites do FoF Nova
SuperPrevidência são afetados indiretamente por essa exposição.

Com isso, para trazer os melhores nomes em cada uma das classes, foi mantida a
alocação em 10% para o FoF Melhores Fundos Global, mais do que dobrando os
4% da parcela internacional da SuperPrevidência, dado o maior limite da nova
regulação.

 



7. Por que a classe de criptoativos se tornou uma alocação estrutural nas
carteiras? Faz sentido dado o cenário atual?

R. Entendemos que sim. Ainda que com a queda recente, enxergamos um poder
disruptivo para a classe de criptoativos no longo prazo — lembre-se que a
previdência é para um prazo superior a dez anos.

Temas como as finanças descentralizadas, Web 3.0, contratos inteligentes e o
metaverso trazem consigo ideias que, adquiridas como oportunidades nesse
momento, possuem potencial explosivo e uma assimetria convidativa (perda
máxima do valor investido pelo FoF de 1,5%, com potencial de ganho ilimitado).

Dito isso, sendo uma classe de ativos muito mais volátil e ainda em
desenvolvimento, deve ser tratada como tal. Por isso, prezamos por uma
alocação estrutural pequena no portfólio, que não aumenta o risco, porém
aprimora a eficiência e descorrelação entre as classes da carteira.

 

Retornar ao sumário

 

Tudo o que você precisa saber sobre cada
fundo e gestora da Nova SuperPrevidência
Com a transparência e didática de sempre, comentamos a seguir sobre cada
classe da carteira e sobre a escolha de cada um dos fundos presentes na Nova
SuperPrevidência.

Além disso, a série Melhores Fundos também ganha dois novos nomes indicados
oficialmente:



Kadima Long Short Prev, estratégia da gestora sistemática pioneira em
fundos quantitativos e atualmente em nossa incubadora através do fundo que
busca replicar — o Kadima Long Short Plus;

Kadima Long Short Plus, por sua vez, recebe sua promoção da incubadora,
passando a fazer parte de nosso seleto time de recomendados.

Para te ajudar na navegação, ao clicar em cada classe ou fundo na tabela abaixo,
será levado ao respectivo tópico. Ao final de cada classe, também haverá um link
para retornar a esta tabela, facilitando a dinâmica da leitura.

 

Renda Fixa   29,3%

Caixa LFT / Fundo DI taxa 0 5,8%

Juros Reais
Vitreo Inflação Longa 7,5%

Kadima IMA-B Prev 2,0%

Crédito Privado

Capitânia 4,0%

Icatu Vanguarda 3,0%

Sparta D60 Prev 2,0%

Augme Prev 1,5%

SPX Seahawk Prev 2,0%

Captalys Orion 1,5%

Multimercado   29,0%

Macro

Verde 3,5%

Kinea Atlas Prev 2,0%

Gávea Macro Prev 3,5%

Ibiuna ST Prev 3,5%

SPX Lancer Plus 3,5%

Kapitalo K10 Prev 2,5%

Legacy Prev 2,5%

Claritas Total Return Prev 2,0%

Sistemáticos
Giant Prev 2,0%

Canvas Vector 1,5%

Long & Short Kadima Long Short Prev 2,5%

Ações   27,5%

Indexados 3,5%BOVV11



Indexados 3,5%

Long only

Bogari Value Q 5,0%

Brasil Capital 100 5,0%

Núcleo 100 3,0%

Moat Prev 2,0%

Pátria PIPE Prev 1,5%

Long biased
Oceana Long Biased 2,5%

SPX Long Bias 2,0%

Small caps
TRIG11 1,0%

Trígono Prev (puro-sangue small caps) 2,0%

Proteções   2,8%

Ouro Vitreo Ouro 2,8%

Internacional 10,0%

Internacional Vitreo FoF Melhores Fundos Global 10,0%

Alternativo   1,4%

Criptomoedas

CRPT11 0,8%

DEFI11 0,2%

META11 0,2%

WEB311 0,2%

100%

 

Caixa (5,8%)

O objetivo do caixa do fundo é semelhante ao da sua reserva de emergência. É
aquele recurso que precisa estar facilmente à disposição.

O caixa também garante mais agilidade à carteira para que movimentos entre
um fundo e outro possam ser feitos. Não são raros os casos em que é aberta uma
janela específica para entrar em um fundo renomado e é preciso ter o dinheiro
em conta para aproveitá-la. São justamente os melhores, aqueles em que todos
querem entrar, que costumam abrir e fechar rapidamente.

 

Fundo DI simples taxa zero / LFT (5,8%)

BOVV11



(CNPJ: 35.816.893/0001-22)

Assim como sua reserva de emergência, o melhor destino para o caixa do  FoF
Nova SuperPrevidência é estar alocado em LFT ou nos fundos Simples de taxa
zero disponíveis no mercado.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Juros reais (9,5%)

Essa é a parte do nosso portfólio que nos protege diretamente de uma alta da
inflação no longo prazo. Isso é ainda mais necessário no caso de países
emergentes como o Brasil, que estão sempre à mercê de políticas econômicas
menos ortodoxas e, por vezes, inflacionárias.

Para previdência, produto de longuíssimo prazo, é ainda mais importante. É o
seu poder de compra sendo preservado, isto é, sua capacidade de obter ganhos
reais acima da inflação, justamente o que essa classe oferece.

 

Vitreo Inflação Longa (7,5%)

(CNPJ: 35.820.586/0001-15)

Um dos fundos escolhido para a classe já faz parte das demais carteiras
SuperPrevidência: o Vitreo Inflação Longa, com a taxa mais barata do mercado
(0,05% ao ano), que busca investir nos títulos Tesouro IPCA+ (NTN-Bs) com os
prazos mais longos e com maior liquidez do mercado.

 

Kadima IMA-B Prev (2%)

(CNPJ: 43.761.895/0001-90)



Uma das nossas representantes em estratégias sistemáticas, a Kadima é uma
tradicional gestora carioca de fundos quantitativos fundada em 2007 por Rafael
Lima e Sergio Blank, principais executivos da casa.

O Kadima IMA-B, fundo de renda fixa da gestora, combina duas estratégias da
casa dentro de um mesmo fundo.

A primeira é um modelo quantitativo que busca replicar a duration (prazo médio
ponderado dos títulos) do IMA-B, índice de títulos públicos indexados à inflação
da Anbima, de modo mais eficiente. A segunda estratégia replica uma família de
modelos seguidores de tendência de longo prazo que opera o mercado de juros
futuros desde 2013 em outros fundos da Kadima, buscando entregar um retorno
adicional além desse índice.

Para essa parcela “beta” da estratégia que busca replicar a duration do IMA-B,
diferentemente do índice da Anbima que tem sua carteira teórica investida em
NTN-Bs de 12 prazos de vencimento diferentes, o modelo de otimização da
Kadima compra uma variedade menor de títulos públicos (atualmente, por volta
de cinco) e tem como objetivo igualar a duration do IMA-B ao mesmo tempo que
prioriza uma alocação que aumente a eficiência da carteira e que reduza a
frequência de rebalanceamento.

Se no book passivo do Kadima IMA-B a ideia é investir em um IMA-B “ajustado”,
é na parcela ativa da estratégia que você, investidor, ganha dinheiro de verdade.

Para mais detalhes, acesse a página do Kadima IMA-B na área O que comprar ou
acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação do fundo.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Crédito Privado (14%)

A definição da classe de crédito privado é basicamente “tudo aquilo que envolve
o empréstimo de dinheiro a instituições financeiras ou a empresas privadas”.
Apesar de, historicamente, ser confundida com investimento em pós-fixados

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=7a18a813-972c-4ed6-8ba1-94a1b4415d46
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/kadima-ima-b-o-lancamento-de-renda-fixa-ativa-dois-em-um-da-gestora-de-fundos-sistematicos?_ga=2.92812505.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


referenciados DI, maliciosamente distribuídos como reserva de emergência ou
erroneamente comparados a multimercados de baixa volatilidade, a classe tem
sua própria dinâmica.

Com o movimento de hoje, levando a classe de crédito privado ao ponto neutro
na estratégia da SuperPrevidência, adequamos essa parcela ao cenário atual e
protegemos o portfólio contra a volatilidade dos mercados. Ainda assim, é
importante diversificarmos entre fundos e gestoras dentro da própria classe, o
que fizemos com os seis fundos a seguir.

 

Capitânia (4%)

(CNPJ: a definir)

A Capitânia é uma gestora especializada em crédito, fundada em 2003, quando o
Bank of America (BofA) decidiu fechar seu escritório no Brasil e os executivos
responsáveis pela tesouraria (área que investe o dinheiro do próprio banco)
decidiram montar a própria casa.

O gestor do fundo e sócio-fundador da Capitânia, Arturo Profili, é bastante
cuidadoso com a seleção de ativos de crédito, avaliando de perto a solvência das
companhias e as garantias em caso de inadimplência.

Profili faz um mix: cerca de metade do patrimônio em caixa e crédito “papai e
mamãe”, como Tesouro Selic, Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras
Financeiras (LFs) de bancos grandes, e a outra metade em crédito de alto
rendimento (high yield) e estruturado, mais sofisticado, como debêntures
(dívidas de empresas), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), que vão te recompensar de
verdade pelo risco de crédito. O Capitânia Premium faz CDI + 1,45% ao ano desde
seu início, em novembro de 2014.

Diferentemente das carteiras SuperPrevidência, que alocam no fundo de
previdência da Capitânia, a Nova SuperPrevidência alocará diretamente na
versão tradicional da estratégia, Capitânia Premium (CNPJ: 20.146.294/0001-71),



dado que não existe, hoje, um fundo na previdência que possa ser acessado por
FoFs administrados pelo BTG.

Há uma diferença entre os custos do fundo Capitânia CredPrevidência, que
possui 0,75% de taxa de administração, e o Capitânia Premium, fundo 555
tradicional, com 0,55% de taxa de administração e 15% de performance sobre o
CDI.

Apesar das diferenças, em breve será criada uma versão do fundo de previdência
no BTG e a alocação naturalmente migrará para o novo veículo.

Para mais detalhes, acesse a página do Capitânia Premium na área O que
comprar.

 

Icatu Vanguarda (3%)

(CNPJ: a definir)

Há 19 anos no mercado fazendo gestão de crédito privado desde o primeiro dia e
com uma cultura forte de longo prazo — herança passada pela família
controladora do Grupo Icatu —, a Icatu Vanguarda tem como marca a diligência
profunda em ativos de crédito.

A área de gestão de crédito da gestora é liderada por dois nomes muito
experientes desse mercado, Alan Corrêa e Antonio Corrêa, além do Marco
Antônio, responsável pela análise de crédito e com mais de 43 anos de mercado.

O fundo Icatu Vanguarda Institucional segue a principal estratégia de crédito da
casa, sendo um fundo 555 tradicional, mas enquadrado nas regras da
previdência — para que FoFs de previdência possam investir.

Ele possui total flexibilidade para ficar alocado entre 0% e 100% em crédito, mas
mantendo-se na média em 70%, com o restante em caixa. O Icatu Vanguarda
Institucional faz CDI + 2,7% ao ano desde seu início, em outubro de 2020.

De forma similar ao caso anterior da Capitânia, o fundo de previdência acessado
pela SuperPrevidência também possui exclusividade de alocação a partir de
veículos com a Icatu Seguros.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=dca716fd-8fc4-4b57-bb00-f8c61a1ad304


Aqui também há uma diferença de custos entre os fundos. O veículo para
previdência possui taxa de administração de 0,35%, enquanto o fundo 555
tradicional, o Icatu Vanguarda Institucional, possui taxa de administração de
0,4% com 20% de performance sobre o CDI.

Nesse sentido, dado o nosso desejo em ter a estratégia de uma das maiores
especialistas em crédito na Nova SuperPrevidência, será feita, neste momento, a
alocação no veículo Institucional (CNPJ: 36.521.750/0001-56), enquanto
aguardamos o surgimento de uma novidade pela casa: o Icatu Vanguarda
Absoluto Plus, versão mais arrojada e eficiente da estratégia, que naturalmente
substituirá esse veículo institucional na alocação assim que possível.

Para mais detalhes sobre a gestora, acesse a publicação de recomendação do
fundo Icatu Vanguarda Crédito Privado, de estratégia similar.

 

Sparta Prev (2%)

(CNPJ: 35.927.331/0001-56)

Contando com Leonardo Horta, Felipe Vidal e Arthur Nehmi como o trio de
gestores dos fundos de crédito privado e renda fixa, a Sparta vem se
estabelecendo como referência na classe desde 2012.

Por ser para investidores qualificados, o  Sparta Previdência FIFE D60  se
aproxima da sofisticação na alocação de crédito do Sparta Max, um dos fundos
555 da casa, com caixa baixo de 15% a 20% do fundo e uma importante vantagem
de custo: o fundo tem uma taxa de administração total de apenas 0,45% e uma
taxa de performance de 20% do que exceder CDI + 0,4% ao ano, o que
consideramos interessante.

Este é um dos fundos que já tem o benefício de estar aderente às novas regras de
previdência vigentes desde o início do ano passado, permitindo que o fundo
tenha até 10% em fundos imobiliários, até 25% em CRIs e até 30% em debêntures
de infraestrutura, por exemplo, limites maiores do que os observados no Sparta
Max. Em compensação, não há permissão em regulamento para ativos no
exterior.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/tres-novas-sugestoes-em-credito-privado-para-ganhar-dinheiro-com-juros-e-inflacao


Com isso, o fundo de previdência da casa possui meta de retorno de CDI + 1,3%
ao ano para uma carteira de altíssima qualidade de crédito e pulverizada. Na
prática, o Sparta Previdência D60 fez CDI + 4,4% ao ano desde seu início, em
junho de 2020.

Para mais detalhes, acesse a publicação de recomendação do Sparta
Previdência.

 

Augme Prev (1,5%)

(CNPJ: 36.017.195/0001-20)

A gestora do experiente Marcelo Urbano tem entregado seu melhor em um
produto com remuneração justa para os investidores, para os próprios gestores e
que respeita a especialidade da  Augme  em ativos high yield, em seu fundo
previdenciário.

O fundo possui objetivo de retorno conservador entre CDI + 1% e CDI + 2% ao
ano, após a cobrança das taxas de administração de 0,9% ao ano e de
performance de 20% sobre o que exceder o CDI.

Em seu processo de alocação, até 50% do patrimônio pode estar aplicado nas
mesmas estratégias que são utilizadas nos fundos Augme 90 e Augme 180, este
último presente na carteira do  FoF Melhores Fundos  e indicação avulsa da
série.

Esse limite de 50% contempla alocação em outros três fundos exclusivos da casa:
dois de crédito high yield (um para investidor qualificado e outro para
profissional), que investem principalmente em debêntures, letras financeiras,
CRAs e CRIs e com carrego atual de CDI + 3,6% no fundo para qualificados, e
outro de FIDCs, com carrego atual de CDI + 4,6%. No entanto, a alocação
individual em cada um desses fundos também deve seguir um limite de até 40%
do patrimônio do fundo de previdência.

O fundo é, portanto, uma versão intermediária entre o Augme 45, mais líquido, e
o Augme 90 ou Augme 180, bem menos líquidos e com mais posições que são

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/novos-integrantes-do-book-de-credito-privado-da-superprevidencia#_Toc60906459


levadas até o vencimento. A estratégia do Augme 180 faz CDI + 2,8% ao ano desde
seu início, em dezembro de 2019.

Para mais detalhes, acesse a página da Augme na área O que comprar ou
acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação do fundo.

 

SPX Seahawk Prev (2%)

(CNPJ: 43.985.398/0001-75)

Para o assinante mais assíduo e para grande parte dos investidores, a gestora
carioca  SPX  já é bastante conhecida. Com cerca de 200 colaboradores e cinco
escritórios ao redor do mundo — Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres,
Portugal —, atualmente, a SPX possui um AuM (ativos sob gestão, em inglês) de
mais de R$ 70 bilhões.

A SPX, fundada em 2010 por egressos da gestora BBM — atual Bahia Asset — por
Rogério Xavier, responsável pela área de juros; Bruno Pandolfi, que toca a área
de moedas; e Daniel Schneider, responsável pela área de relação com
investidores da casa, é uma das gestoras brasileiras mais completas, com
excelentes nomes operando juros, câmbio, Bolsa e commodities, tanto no Brasil
quanto no exterior. O time é composto também por Leo Linhares, que toca a
área de ações.

Já a área de crédito é liderada pelo ex-diretor do Banco Central, Beny Parnes,
sócio da SPX e head global de crédito. A gestão de ativos locais e América Latina
está sob responsabilidade de Albano Franco, com longa carreira como gestor de
fundos de crédito no BTG Pactual antes de ingressar na SPX como sócio em 2019,
e a gestão de crédito de mercados desenvolvidos é realizada por David DePaolo,
com mais de uma década de experiência com gestão de fundos de crédito.

O SPX Seahawk Prev — um dos integrantes do trio da SPX presente na carteira
da Nova SuperPrevidência — segue a estratégia do SPX Seahawk Global, fundo
que faz CDI + 0,59% ao ano desde o início, em setembro de 2021, batendo seu
índice mesmo em prazo curto.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=3fb4f53c-96df-493f-8b07-102f29b32ca6
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-nova-indicacao-em-credito-privado-high-yield-uma-breve-atualizacao-com-dois-gestores-de-credito-e-a-lista-de-fundos-que-o-pequeno-investidor-tanto-aguardava?_ga=2.125901257.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


Para mais detalhes, acesse a página do SPX Seahawk Prev na área O que
comprar ou acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação
do fundo.

 

Captalys Orion (1,5%)

(CNPJ: 05.583.449/0001-43)

Essa é uma das principais novidades que trazemos hoje: um fundo para
investidores profissionais inédito (nenhum outro FoF de previdência tem!), de
crédito estruturado, na previdência.

É aqui que a Nova SuperPrevidência começa a mostrar que veio para fazer parte
da Champion’s League.

Com R$ 10 bilhões de ativos sob gestão e 262 profissionais na equipe, a gestora
fundada em 2010 pela americana naturalizada brasileira Margot Greenman é
nossa escolhida para o segmento de crédito estruturado para empresas de capital
fechado.

Nesse estilo de gestão, a casa tem relacionamento próximo com securitizadoras e
um conhecimento profundo dos principais modelos de negócio para originar o
crédito mais adequado para o balanço de cada empresa, tornando-se, em
seguida, credor dessa dívida.

O Captalys Orion é a versão mais sofisticada do Captalys Panorama — este já
recomendado na série e presente na carteira Melhores Fundos —, sendo um
fundo com menor liquidez e destinado para investidores profissionais, o que lhe
permite atuar em três frentes:

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=ee26f2f5-4988-47b0-be9c-a2dcb8d58f19
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/o-primeiro-hedge-fund-de-credito-na-previdencia-para-te-ajudar-a-navegar-por-mares-incertos?_ga=2.106387527.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


Produtos estruturados pela Captalys com empréstimos de duration
aproximada de 12 meses;

Produtos estruturados por terceiros, em que começa a haver diferença entre
as duas carteiras, pois o Panorama se posiciona nas cotas de FIDC de menor risco
(sênior) e o Orion nas cotas de risco intermediário (mezanino);

Produtos que têm risco empresarial, em que a Captalys empresta capital para
cobrir necessidades específicas de empresas, com garantias desenhadas por ela
com duration entre 12 e 36 meses, prazo que impossibilita que o Captalys
Panorama acesse a estratégia, ficando assim exclusiva do Captalys Orion.

Essas diferenças permitiram que o  Captalys Orion  entregasse um retorno de
CDI + 5,6% ao ano desde setembro de 2011, data em que a gestora assumiu a
gestão do produto, bem próximo de seu objetivo de CDI + 6% e o dobro da meta
de CDI + 3% do Captalys Panorama.

Neste período, o Captalys Orion nunca teve uma janela de dois anos abaixo do
CDI.

Para mais detalhes, acesse a página do Captalys Orion na área O que comprar.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Multimercados – Macro (23%)

Os multimercados classificados como “macro” são aqueles que realizam
operações em juros, câmbio, Bolsa e commodities em que as estratégias são
fundamentadas em relações macroeconômicas entre diferentes mercados (e,
possivelmente, regiões).

 

Verde (3,5%)

(CNPJ: a definir)

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=4ecb99d5-520c-4ee0-a259-3803a4c76769


O fundo da Verde Asset, que tem no comando da gestora o renomado Luis
Stuhlberger, também estará presente — como não poderia ser diferente — na
carteira Nova SuperPrevidência.

O Verde, fundo tradicional de referência para sua versão na previdência, faz
CDI + 9,6% ao ano desde seu início em janeiro de 97 (há 25 anos!), com
impressionantes 19.907% em retorno acumulado, contra 2.444% do CDI. Você
não leu errado, são incríveis quase 20 mil por cento.

Atualmente, os fundos de previdência disponíveis da estratégia são exclusivos de
outras seguradoras e, portanto, a gestora está realizando mudanças para que seja
possível aportes da Nova SuperPrevidência.

Para mais detalhes, acesse a página do Verde, fundo tradicional de referência,
na área O que comprar.

 

Kinea Atlas Prev (2%)

(CNPJ: 37.729.228/0001-27)

Como um dos poucos nomes na indústria de fundos que consideramos como
“geniais”, o gestor do Kinea Atlas, Marco Freire, se encaixa nessa categoria
perfeitamente.

Marco é responsável pelos fundos multimercados da  Kinea, fundada em 2007,
gestora da qual o grupo Itaú Unibanco é sócio. O Kinea Atlas é o fundo
multimercado mais arrojado da gestora e já é bastante conhecido de nossos
assinantes e integrante relevante em várias carteiras da série (Melhores Fundos,
MF Multimercados e MF Retorno Absoluto).

O gestor tem uma capacidade incrível de analisar todos os mercados, além de
admirável clareza em apresentar suas teses sendo, assim como nós da Empiricus,
um fã de Nassim Taleb: preocupa-se com proteções e está sempre de olho nas
assimetrias do mercado.

O Kinea Atlas — versão tradicional replicada pelo Kinea Atlas Prev — faz CDI +
3,8% desde seu início, em abril de 2018.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=186a34ba-a806-4adf-a06a-de3301d4c45a


Para mais detalhes, acesse a página do Kinea Atlas Prev na área O que comprar.

 

Gávea Macro Prev (3,5%)

(CNPJ: 41.837.686/0001-57)

Com uma expertise global ímpar e um histórico invejável, a Gávea, que possui
uma carteira voltada essencialmente para o mercado internacional e grande
expertise em Ásia, se provou uma excelente alternativa de diversificação para o
portfólio, dadas as novas regras de previdência que permitiram ao fundo de
previdência replicar a estratégia internacional do fundo 555.

Especialmente em um momento como este, com grandes tensões em países
asiáticos e no Leste Europeu, todo o histórico da casa pode ser relevante tanto
para se proteger adequadamente quanto para capturar oportunidades pontuais.

O Gávea Macro, fundo replicado por sua versão na previdência, faz CDI + 1,7% ao
ano desde seu início, em junho de 2008.

Para mais detalhes, acesse a página do Gávea Macro Prev na área O que
comprar.

 

Ibiuna ST Prev (3,5%)

(CNPJ: 44.603.005/0001-84)

A Ibiuna é uma das primeiras gestoras de multimercados independentes a ter
sua versão para a previdência, comandada pelos ex-diretores de política
monetária do Banco Central Mario Torós e Rodrigo Azevedo. A expertise deles
em juros e câmbio é complementada pela de André Lion, ex-Itaú e ex-BRZ, em
renda variável e por Eduardo Alhadeff e Vivian Lee, na parcela de crédito
privado.

O fundo de previdência da Ibiuna sempre esteve na carteira SuperPrevidência,
porém, dadas as restrições em regulamento, só era possível replicar a estratégia
do Ibiuna Hedge.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=473f6e05-91df-4651-84f8-b30b04122d21
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=b578eef8-4922-4415-990a-f7a8f5d63fad


Com a flexibilização no regulamento, recentemente a Ibiuna anunciou a criação
da versão previdenciária do Ibiuna Hedge STH — versão mais arrojada e
eficiente do Hedge —, sendo uma notícia excelente e em ótimo timing, se
encaixando perfeitamente na Nova SuperPrevidência.

O Ibiuna Hedge STH faz CDI + 6% ao ano desde seu início, em novembro de 2012,
um excelente desempenho dentre seus pares.

Para mais detalhes, acesse a página do Ibiuna ST Prev na área O que comprar.

 

SPX Lancer Plus (3,5%)

(CNPJ: 43.164.533/0001-11)

O segundo integrante do trio SPX, o SPX Lancer Plus, conta com toda a
sofisticação da nova regulamentação de previdência que permite mais exposição
cambial, sendo a versão turbinada do SPX Lancer, estratégia multimercado
macro da casa para público geral.

Nesse caso, a principal diferença é a flexibilização para os investimentos com
variação cambial, com seu limite alterado de 10% (do fundo anterior) para 20%,
buscando se aproximar ainda mais do SPX Nimitz, fundo mais conhecido da
casa fora da previdência, para investidor qualificado — e toda essa sofisticação
fará parte da Nova SuperPrevidência.

O SPX Nimitz, fundo que inspira o Lancer Plus (e possui histórico maior para
avaliação), faz CID + 5,2% desde seu início, em dezembro de 2010.

Para mais detalhes, acesse a página do SPX Lancer Plus na área O que comprar.

 

Kapitalo K10 Prev (2,5%)

(CNPJ: 41.575.707/0001-03)

Você já deve estar familiarizado com a Kapitalo, gestora fundada em 2009 pelos
ex-sócios do Banco BBM, João Carlos Pinho e Carlos Woelz. A casa já é nossa

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=f7fe110c-e359-4894-88e9-7ed56f2e2f60
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=f7328dbc-f804-4ffb-83aa-eb1fa7712173


indicada desde 2016 com as recomendações dos fundos multimercados Kapitalo
Kappa e Kapitalo Zeta – este último versão de maior volatilidade do anterior.

A gestora conta hoje aproximadamente com R$ 23 bilhões sob gestão,
estruturada em 13 mesas independentes de gestão sob a responsabilidade de
diferentes equipes.

No Brasil, a Kapitalo foi pioneira em implementar o modelo multimesas, em que
todos os 13 books, com até cinco pessoas cada, recebem, periodicamente, uma
parcela do risco total da gestora e atuam com total autonomia, sendo
recompensados — financeiramente e, claro, com mais risco — pelos resultados
que entregam.

O Kapitalo K10 é a mesa de número dez — origem do nome —, sendo a estratégia
multimercado com viés global e foco relevante na análise de commodities para
tomada de decisão nas demais classes de ativos, comandada por Bruno Cordeiro,
que iniciou sua carreira no Banco BBM (atual Bocom BBM) em 1998, e dedicou
boa parte de seu histórico ao estudo e avaliação de commodities.

Especialmente no cenário atual, com impactos relevantes dos conflitos
geopolíticos no preço das commodities e em sua volatilidade, a adição do
Kapitalo K10 Prev a qualquer carteira pode ser importantíssima não só no
curto, mas no longuíssimo prazo.

O Kapitalo K10 faz incríveis CDI + 8,1% desde o início da estratégia, em maio de
2018.

Para mais detalhes, acesse a página do Kapitalo K10 na área O que comprar ou
acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação do fundo.

 

Legacy Prev (2,5%)

(CNPJ: 37.367.841/0001-41)

A Legacy é a gestora fundada e liderada por Felipe Guerra, com pouco mais de 4
anos de história, mas com uma equipe com um longo histórico de parceria.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=89e20602-5f48-48b8-9de4-b215f8bc0549
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/os-tres-pilares-em-um-unico-fundo-desempenho-consistencia-e-diversificacao?_ga=2.201857493.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


Guerra deixou o comando da tesouraria do Santander em 2018 levando consigo
alguns dos integrantes mais seniores e que trabalharam com ele por uma década
antes de montar a nova gestora: o economista Pedro Jobim e Gustavo Pessoa,
que chefiava a parte de renda fixa. A equipe busca seguir exatamente a mesma
rotina da mesa proprietária do banco, que funcionava, na prática, como um
fundo multimercado.

O fundo Legacy, estratégia tradicional replicada pelo Legacy Prev, faz excelentes
CDI + 8,3% desde seu início, em junho de 2018.

Para mais detalhes, acesse a página do Legacy Prev na área O que comprar.

 

Claritas Total Return Prev (2%)

(CNPJ: 45.663.982/0001-30)

Fundada em 1999 por executivos do tradicional Banco Matrix, uma das
boutiques de investimento mais renomadas dos anos 1990, a Claritas conta com
a experiência do sócio-fundador e atual CIO da Claritas, Helder Soares, do
diretor comercial, Ernesto Leme, da Claritas, e do gestor dos fundos de ações,
Eduardo Morais.

Helder e Eduardo trabalham juntos há quase 26 anos com gestão de ações e, ao
lado de Daniel Almeida, chefe de análise, e Carlos Ambrosio, atual membro do
Conselho de Administração, formam o grupo de fundadores da gestora.

Além disso, contam com a expertise do responsável pela gestão dos fundos
macro desde 2012, Damont Carvalho, com 26 anos de carreira e passagens pelo
Chase Manhattan (atualmente JPMorgan Chase), Bradesco, ABN Amro e Fator,
onde foi o CEO da gestora. Da Fator, aliás, Damont trouxe a economista-chefe da
Claritas, Marcela Rocha, com quem já trabalha há 14 anos.

Ao combinar o conhecimento macro do Damont Carvalho na gestão do Claritas
Hedge, fundo multimercado que existe desde 2003 e do qual ele é gestor desde
2012, a longa experiência do Eduardo Morais na gestão do Claritas Long Short,
e o book sistemático do Gustavo Linari (ex-gestor de estratégias sistemáticas na

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=2671faa2-1c46-4180-80be-8f8d4368c1c7


Rio Bravo), representado pelo Claritas Quant, a gestora praticamente criou seu
próprio FoF, com o Claritas Total Return.

A estratégia do Total Return combina todos estes elementos da seguinte forma:

200% do alfa bruto do Claritas Hedge em juros, moedas e Bolsa;

30% do alfa bruto da carteira de ações compradas e vendidas do  Claritas
Long Short, adaptada para excluir posições menos líquidas, que negociam
menos de R$ 25 milhões por dia;

5% a 10% do Claritas Quant, long & short sistemático que utiliza um modelo
de fatores para operar no mercado de renda variável. O tamanho dessa alocação
é decidido pelo Damont Carvalho, principal responsável pelo  Claritas Total
Return.

O Claritas Total Return, fundo que inspira sua versão na previdência, faz CDI +
2,85% desde seu início, em março de 2018.

Para mais detalhes, acesse a página do Claritas Total Return Prev na área O que
comprar ou acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação
do fundo de referência.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Multimercados – Sistemáticos (3,5%)

Famosos por utilizarem modelos computacionais criados por humanos para
comprar e vender ativos, os fundos sistemáticos (ou quantitativos) vêm
conquistando um espaço cada vez maior em nossa série e nas plataformas de
investimento de bancos e corretoras.

O trabalho que os gestores de fundos sistemáticos têm é o de encontrar pessoas
brilhantes e multidisciplinares, avaliar continuamente relações de causa e efeito
entre ativos em busca de ganhos acima da média  e monitorar cada movimento
executado pelos seus modelos em todo e qualquer novo cenário que apareça.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=f8dbc8eb-fb37-4508-b36f-d1ece9f42ba6
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/o-candidato-numero-1-do-nosso-ranking-de-multimercados?_ga=2.194451305.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


 

Giant Prev (2%)

(CNPJ: 34.508.148/0001-53)

Com um crescimento acelerado em 2019, a Giant Steps levou o posto de maior
gestora de fundos quantitativos da América Latina, sendo que a casa tem seu
nome em homenagem ao inovador álbum do músico John Coltrane, que
revolucionou o jazz.

Para os quatro sócios-fundadores da casa — Flavio Terni, seu irmão Rodrigo,
Jorge Larangeira e Christian Iveson —, um dos grandes diferenciais da gestora é
a escala. Com R$ 7,3 bilhões sob gestão, a empresa consegue contratar os
melhores profissionais do mercado, além de investir em novas tecnologias para
coleta e tratamento de dados, o que acaba virando uma barreira de entrada
natural para os concorrentes.

O Giant Prev, um dos fundos da carteira atual que já é aderente à nova regra de
previdência e que se mantém na carteira da Nova SuperPrevidência, é o veículo
que combina o melhor das duas estratégias da casa, investindo 50% de seu
patrimônio nos modelos do  Giant Zarathustra  e 50% nos modelos do  Giant
Sigma.

Ao unir modelos que se beneficiam de períodos de irracionalidade, como o Zara
faz, com modelos que têm melhor desempenho em mares mais tranquilos, como
o Sigma, o risco conjunto da estratégia diminui, enquanto o retorno esperado se
mantém estável, criando, portanto, uma combinação bastante eficiente.

Com maior histórico, o Giant Zarathustra faz CDI + 7,5% ao ano, enquanto o
Giant Sigma faz CDI + 1,93%, desde março de 2012 e julho de 2018,
respectivamente.

Para mais detalhes, acesse a página do Giant Prev na área O que comprar.

 

Canvas Vector Prev (1,5%)

(CNPJ: 44.869.952/0001-11)

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=88ae4195-f317-4b55-8ac8-a1b75868290b


Fundada em 2012, a Canvas Capital, atualmente com R$ 2,3 bilhões sob gestão,
tem uma estrutura resultante da fusão (em 2016) com outra gestora, a Advis
Investimentos.

O Enduro, fundo multimercado de maior sucesso da casa desde 2008, é um dos
que veio com a união das duas casas. Hoje, inclusive, o Canvas Enduro Edge faz
parte da carteira Melhores Fundos Retorno Absoluto. Porém, ainda em 2015, os
gestores da Advis desenvolveram uma estratégia dentro do próprio Enduro para
operar de maneira sistemática, retirando de cena a interferência humana nas
tomadas de decisão.

A estratégia, gerida pelo Francisco Funari, evoluiu com o tempo e ganhou seu
próprio fundo de investimento chamado Canvas Vector, em 2017.

Enquanto a grande maioria dos fundos sistemáticos tende a fazer apostas
direcionais em determinados ativos e/ou mercados para gerar alfa — exemplo:
alta da Bolsa, queda do dólar, queda dos juros —, a estratégia do Canvas Vector se
destaca por buscar coletar prêmios de risco, algo que se assemelha à gestão
passiva, com a diferença de que não existem índices suficientes para investir nos
mercados pelo mundo. Dessa maneira, a Canvas cria também seus próprios
índices.

Além disso, como efeito diversificador importante na carteira Nova
SuperPrevidência, e principalmente pelo foco global da estratégia, o Canvas
Vector não investe em nenhum ativo brasileiro. A explicação tem a ver tanto
com a alta concentração do investidor local no país, como era o caso da própria
alocação original do Canvas Enduro, de onde surgiu o Vector.

Por se tratar de uma estratégia com um componente passivo, que ganha a
diferença entre as diferentes classes de ativo pelo mundo e o CDI, o fundo tem
uma meta de retorno fixa em CDI + 5,5% ao ano, com volatilidade anual esperada
de 6,5%, se encaixando muito bem em nossa nova carteira de hoje.

Em um ponto positivo para sua versão na previdência, enquanto o Vector
tradicional tem objetivo de retorno de CDI + 5,5% ao ano, o Canvas Vector Prev
busca entregar CDI + 6,5% ao ano a seus investidores. O principal motivo é a



eficiência maior que a gestora consegue ao poder enviar mais dinheiro para o
exterior.

Para mais detalhes, acesse a página do Canvas Vector Prev na área O que
comprar.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Multimercados – Long & Short (2,5%)

Os fundos long & short são aqueles que compram e vendem ações, quase sempre
em pares, mas que não estão expostos de maneira estrutural às variações da
Bolsa, sendo essa a principal diferença para os fundos tradicionais de ações: sua
exposição neutra ou bem baixa em relação ao Ibovespa e seu ganho de um
carrego de CDI nas operações de long & short são o que os torna de fato mais
uma categoria de fundo multimercado do que de ações.

Com isso, a inauguração da classe na Nova SuperPrevidência traz à carteira
um efeito de descorrelação único em relação ao restante do portfólio,
complementando a alocação como um todo. O candidato escolhido para compor
essa parcela você conhece a seguir.

 

Kadima Long Short Prev (2,5%)

(CNPJ: 34.979.876/0001-43)

Após anos rodando modelos matemáticos em seus principais fundos
multimercados, a Kadima iniciou uma área de renda variável nos últimos sete
anos, baseada em modelos fatoriais.

O Kadima Long Short Plus — fundo do qual deriva-se a estratégia do Kadima
Long Short Prev — é um fundo dedicado a operar esses modelos de fatores que,
através da análise dos balanços das empresas listadas e a partir de diversos

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=31fa4bb8-53ff-43b7-98b8-022c40db0863


indicadores (tais como preço/valor patrimonial, preço/lucro, dividend yield,
entre outros), geram um ranking de ações.

O fundo, então, compra as ações mais atrativas do ranking e se posiciona
vendido nas menos atrativas, otimizando a relação entre risco e retorno e
limitando a restrições de concentração.

No modelo, as ações são divididas em quatro grupos que se relacionam aos
cenários em que cada grupo tem melhor desempenho: recuperação (small caps),
expansão (value), desaceleração (baixo beta) e recessão (qualidade).

O processo de investimento tem três fases:

Seleção do universo de atuação;

Cálculo dos fatores;

Otimização de modelo.

O resultado é uma estratégia com baixa correlação com a indústria e com
consistência de retornos acima do CDI. Desde o início da estratégia no fundo 555,
em novembro de 2018, o fundo já entregou CDI + 3,5% ao ano aos seus cotistas.
Acreditamos que a consistência, potencial de diversificação e estilo de gestão
possam contribuir bastante para a nova carteira de previdência.

Além disso, acompanhando a alocação de hoje do fundo na Nova
SuperPrevidência, o fundo de previdência também passa a fazer parte das nossas
recomendações na área O que comprar.

 

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos


Estratégia: Kadima Long Short Prev

Fundo 555 de referência: Kadima Long Short Plus FIC Ações

Data de início do fundo 555 de

referência:
06/11/2018

Classe: Multimercado – Long & Short

Veículo de previdência sugerido:
Kadima Long Short BTG Pactual

FIC Multimercado Previdenciário

CNPJ do veículo de previdência

sugerido:
35.020.129/0001-46

Público-alvo: Público Geral

Aplicação mínima: R$ 1 mil (R$ 500 em alguns veículos)

Movimentação mínima: R$ 200 (R$ 100 em alguns veículos)

Taxa de administração e

performance:

1,9% de taxa de administração

20% de taxa de performance sobre o

excesso CDI

Prazo de resgate: D+5 dias úteis e D+2 dias úteis

Data da primeira cota: 15/05/2020

Classificação Tributária:

Previdência (a depender da tabela de

tributação escolhida – progressiva ou

regressiva)

Onde encontrar:

BTG

Vitreo

XP

Para mais informações sobre os demais veículos disponíveis e onde

encontrá-los, acesse a sua área O que comprar

 

Por fim, o Kadima Long Short Plus, até então na incubadora de fundos, após
nossa diligência e seu excelente histórico apresentado e robustez da equipe e

https://nova.vitreo.com.br/painel/investir/previdencia/263948/tipo-investimento?_ga=2.39007651.1439395949.1655736433-2096812229.1653305404
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos


processo de investimento, tem seu veredito final e passa também a compor as
recomendações oficiais da série.

 

Estratégia: Kadima Long Short Plus

Classe: Multimercado – Long & Short

Veículo de previdência sugerido: Kadima Long Short Plus FI Ações

CNPJ do veículo de previdência

sugerido:
31.455.960/0001-70

Público-alvo: Investidor Qualificado

Aplicação mínima: R$ 500

Movimentação mínima: R$ 500

Taxa de administração e

performance:

2% de taxa de administração

20% de taxa de performance sobre o

excesso CDI

Prazo de resgate: D+10 dias corridos e D+2 dias úteis

Data da primeira cota: 06/11/2018

Classificação Tributária:
Fundo de ações (15% cobrados direto

na fonte no momento do resgate)

Onde encontrar:

Ágora (espelho)

BTG

Inter

Vitreo (cashback)

Warren

XP

Para mais informações sobre os demais veículos disponíveis e onde

encontrá-los, acesse a sua área O que comprar

 

https://nova.vitreo.com.br/painel/investir/fundos/detalhes-produto/141548/investir
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos


Para mais detalhes, acesse a página do Kadima Long Short Prev na área O que
comprar ou acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação
do fundo de referência.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Ações – Indexados (3,5%)

A parcela de indexados do portfólio representa aqueles fundos (ou ETFs) que
buscam replicar o Ibovespa, de forma passiva, servindo também como reserva
de oportunidade para uma alocação rápida durante uma reabertura repentina
de um dos nossos gestores favoritos na classe — quem sabe para o dia em que a
Atmos ou a Dynamo decidirem criar uma estratégia de previdência.

 

 (3,5%)

Com uma das menores taxas do mercado (0,10%) e excelente aderência ao
Ibovespa, o  entra na carteira da Nova SuperPrevidência como uma
exposição a classe de ações com alta liquidez (2 dias úteis, somente), o que dá
espaço para alterações táticas com bastante eficiência.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Ações – Long only (16,5%)

Fundos long only são aqueles fundos de ações mais tradicionais, com estratégias
“puras” em ações, isto é, eles operam comprados.

Um ponto importante a se mencionar é que todos os fundos de ações da carteira
da Nova SuperPrevidência permitem ao gestor investir 100% em Bolsa na

BOVV11

BOVV11

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=4ec5dd10-bbff-4c89-9b2d-90368d38a9c9
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/melhores-fundos-novas-ideias-o-celeiro-de-nossas-melhores-apostas-em-fundos?_ga=2.129907784.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


previdência. Isso é importante se você não for investidor qualificado — aqueles
com mais de R$ 1 milhão de ativos financeiros ou alguma certificação
reconhecida pela CVM —, dado que investir diretamente nestes fundos necessita
dessa classificação.

 

Bogari Prev (5%)

(CNPJ: 35.637.197/0001-59)

Fundada em 2007, a Bogari já é figurinha carimbada da série. O gestor e sócio-
fundador, Flavio Sznajder, é engenheiro de formação e usa a experiência
corporativa pregressa como diretor da área de investimentos da AG Telecom
para tomar decisões em Bolsa como se estivesse comprando uma empresa de
fato, e não simplesmente um ativo.

Ele conhece os processos e os detalhes íntimos das companhias: prefere as
médias, segundo ele, mais fáceis de entender. Tudo começou com um clube de
investimento em ações e o desejo de investir o patrimônio de sua própria
família, se tornado a potência que é hoje: a Bogari.

O Bogari Value, principal fundo de ações da casa, faz IBX + 8% ao ano desde seu
início em julho de 2008, um desempenho impressionante para quem já passou
por diversas crises no mercado.

Para mais detalhes, acesse a página do Bogari Value Q Prev na área O que
comprar.

 

Brasil Capital 100 Prev (5%)

(CNPJ: 32.239.267/0001-22)

Presente em grande parte das carteiras sugeridas da série, a Brasil Capital
também não poderia faltar na Nova SuperPrevidência, aproveitando toda a
expertise em ações do gestor, André Ribeiro.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=29fabd22-7b74-462d-b8f4-69ff1260a684


A gestora, fundada em 2008, possui um time robusto que, ao lado de Ribeiro,
gostam de empresas bem geridas, o que tende a compor uma carteira de
qualidade. Ele costuma dizer que gosta de mercados já consolidados, com líderes
claros.

Com filosofia de investimento lastreada em empresas vencedoras, com
administração e acionistas competentes e honestos e uma ampla margem de
segurança, priorizam os aspectos qualitativos e quantitativos na análise
fundamentalista das companhias, incluindo critérios ambientais, sociais e de
governança (ESG), sempre com o horizonte de longo prazo.

O fundo Brasil Capital faz IBX + 1,79% ao ano desde seu início, em agosto de 2012.

Para mais detalhes, acesse a página do Brasil Capital Prev na área O que
comprar.

 

Núcleo 100 Prev (3%)

(CNPJ: a definir)

Fundada em 2011, a Núcleo é uma gestora de ações que tem um objetivo claro:
busca retorno de forma absoluta e consistente no longo prazo. A empresa é
formada por uma sociedade, tendo  Luis Soares como gestor e João Grossi e
Bruno Vargens como sócios seniores dedicados às análises  para decisões de
investimento.

O fundo long only, único produto da casa, investe em um seleto grupo de ações
de empresas brasileiras, sempre mantendo posições compradas.  O Núcleo
Ações, fundo tradicional de referência para sua versão em previdência, faz IBX +
5,55% desde janeiro de 2012.

Atualmente, os fundos de previdência disponíveis da estratégia são exclusivos de
outras seguradoras e, portanto, a Núcleo está em processo de criação do veículo
capaz de ser investido pela Nova SuperPrevidência, que tem o BTG como
seguradora.

 

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=baa88d96-9db8-4931-bfa2-f7636f886691


Moat Prev (2%)

(CNPJ: a definir)

A história da Moat Capital começa há anos, quando Luiz Paulo Aranha e Cassio
Bruno, os dois principais sócios e gestores da casa, se conheceram ainda quando
crianças. Aranha e Cassio são amigos de infância, estudaram no mesmo colégio,
cursaram a mesma faculdade (Engenharia Naval na Poli-USP) e trilharam
trajetórias parecidas no mercado de gestão de recursos. A parceria é longa e
talvez isso explique parte do sucesso da gestora.

O Moat Prev busca replicar o  Moat Capital FIC FIA, nosso favorito entre os
fundos geridos pela casa, este que é aderente à resolução CMN 4.661 (que rege as
diretrizes de investimento dos fundos de pensão) e, portanto, é o mais
tradicional, apenas comprando ações e sem poder entrar em posições vendidas
nem se alavancar.

Para entrar na carteira do fundo, todas as empresas passam por um comitê
composto pelos gestores e por todos os analistas para definição colegiada do grau
de convicção que têm em cada empresa, além dos aspectos macroeconômicos
que podem impactar a tese de investimento e seus riscos.

No cenário ideal, a carteira de ações da gestora deve ter sua atribuição de
desempenho bem dividida entre diversas companhias e setores, e, por isso, o
fundo costuma ser altamente diversificado, com ações de 20 a 30 empresas.

O Moat Capital Ações, fundo tradicional de referência para sua versão em
previdência, faz IBX + 6,2% desde seu início, em agosto de 2014.

Atualmente, os fundos de previdência disponíveis da estratégia são exclusivos de
outras seguradoras e, portanto, a Moat está em processo de criação do veículo
capaz de ser investido pela Nova SuperPrevidência, que tem o BTG como
seguradora.

Para mais detalhes, acesse a página do Moat Prev na área O que comprar ou
acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação do fundo de
referência.

 

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=8afa30b4-75e0-4869-b336-326f0f606b3f
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-estreia-no-melhores-fundos-de-um-dos-melhores-fundos-de-acoes-da-industria?_ga=2.92683353.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


Pátria PIPE Prev (1,5%)

(CNPJ: 42.774.090/0001-18)

O  Pátria PIPE é fundo de ações listadas da Pátria Investimentos, gestora
conhecida pelo seu histórico robusto em private equity e em infraestrutura.

Além de Flavio Menezes, gestor responsável pelos investimentos em empresas
listadas, o comitê de investimentos do fundo conta com experientes executivos
do time de private equity, como Alexandre Saigh, CEO e sócio-fundador do
Pátria, Ricardo Scavazza, CIO da gestora, e o próprio Olimpio Matarazzo como
membro independente.

Em fundos de ações, gostamos de avaliar um horizonte de investimento de
longuíssimo prazo de, no mínimo, três a cinco anos. No caso de um fundo de
ações mais concentrado, como o Pátria PIPE, e buscando empresas com alto
potencial de crescimento ao aplicar sua filosofia de private equity, importa mais
o prazo de cinco anos do que de três. Assim, o fundo se adapta perfeitamente à
uma estratégia de previdência.

Por isso, reforçamos nossa convicção na gestora e no fundo adicionando uma
posição pequena — como deve ser — do  Pátria PIPE Previdência  na Nova
SuperPrevidência, assim como nas demais carteiras recomendadas dentro e fora
da previdência.

O Pátria PIPE, fundo tradicional de referência para sua versão em previdência,
faz IBX + 7,5% desde outubro de 2014.

Para mais detalhes, acesse a página do Pátria PIPE Prev na área O que comprar
ou acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação do fundo
de referência.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Ações – Long biased (4,5%)

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=4c069fc2-46f1-4c23-866d-25d5dcda935d
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/o-melhor-fundo-de-acoes-do-brasil-esta-disponivel-pela-primeira-vez-ao-varejo?_ga=2.167711994.553809455.1655464158-1862492030.1653071572


Os fundos de ações da categoria long biased são os mais versáteis. Além de
poderem lucrar com a alta das ações, operam também na venda, ou seja,
apostando na queda dos papéis de uma empresa ou na diferença relativa entre
duas companhias. Em geral, são mais defensivos e oscilam menos.

 

Oceana Long Biased (2,5%)

(CNPJ: 38.318.232/0001-65)

Leonardo Messer, sócio-fundador da gestora carioca, conduz sua seleção de
ações a partir de uma abordagem bottom-up, ou “de baixo para cima”. Isso quer
dizer que a equipe parte da análise do dia a dia da empresa, para só depois ter em
conta considerações setoriais ou macroeconômicas.

Historicamente, a maior parte dos ganhos do fundo vem das posições
compradas. Do lado vendido, a casa não se concentra somente em estratégias de
valor relativo entre ações. A ideia não é simplesmente que a parte vendida
proteja a comprada. A equipe de análise busca ganhar, de fato, com posições
vendidas, em empresas que considera precificadas muito acima do valor justo,
sem posições correspondentes em que acredita na valorização.

Messer trabalha com o que ele chama de “conceito de margem de segurança”. A
ideia é focar em não perder dinheiro, gastando mais tempo de análise tentando
entender a solidez dos negócios que ele e sua equipe estão comprando.

Funciona mais ou menos assim: no processo de análise de um investimento,
além do cenário-base, dedica-se um bom tempo a considerar cenários
alternativos, em especial, cenários de estresse, sobretudo para entender qual a
dinâmica da empresa quando as coisas vão pior.

A filosofia da  Oceana é, portanto, concentrar-se em cenários de estresse. O
princípio da casa é somente investir em uma ação se entender que, se tudo der
errado, ela ainda garantirá um retorno ao menos razoavelmente alto. Como
monta posições vendidas desde 2006, a Oceana é treinada no mercado de short.

Um benchmark que gostamos de utilizar para fundos long biased é o IPCA +
Yield do IMA-B. Contudo, esse índice não possui histórico suficiente para a



comparação (início em fevereiro de 2017 somente) e, portanto, usaremos como
referência o IPCA + 6% como objetivo de retorno para a classe, que é o mesmo
benchmark usado para a cobrança de performance do Oceana Long Biased fora
da previdência.

Dito isso, fundo tradicional de referência da estratégia, faz IPCA + 5,3% ao ano
desde abril de 2012 (início da avaliação do benchmark). Vale reforçar que um
juro real de 5% ao ano em um prazo de 10 anos é um ótimo resultado, dada a
comparação utilizada, ficando em 66% das janelas móveis de 3 anos acima do
IPCA + 6%.

Para mais detalhes, acesse a página do Oceana Long Biased Prev na área O que
comprar.

 

SPX Long Bias (2%)

(CNPJ: 41.063.234/0001-65)

Hoje, com mais de R$ 4 bilhões sob responsabilidade de Leonardo Linhares na
área de renda variável – além do long biased  SPX Falcon e SPX Long Bias, sua
equipe também opera os long only SPX Patriot e SPX Apache –, o sócio é
provavelmente um dos gestores de ações com maior patrimônio sob gestão no
Brasil.

Com uma filosofia de gestão fundamentalista, a estratégia busca sempre uma
elevada margem de segurança nos investimentos. Em outras palavras, pagar
barato por boas oportunidades.

O  SPX Long Bias possui um mandato de exposição líquida à Bolsa em
regulamento entre -20% e 120%. Historicamente, esse número se situa entre 40%
e 100%, com “ponto neutro” em 70% — ou seja, a oscilação ao redor desse ponto
dá uma ideia da convicção do gestor no mercado.

O book long é a principal alocação de risco do fundo, geralmente composto por
15 a 25 empresas, com limites de alocação de 10% em uma única empresa e 15%
em determinado setor.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=87b0892a-1c9c-49bd-ad96-643f33586acd


Normalmente, contudo, cada empresa recebe alocação de 3% a 5% do fundo, com
as ideias menos líquidas representando entre 1% e 1,5% cada. Para ideias de
maior convicção, a equipe pode aumentar a mão, como fez no ano passado ao
chegar a uma exposição de cerca de 10% em Vale.

Já o book  short  é utilizado principalmente para dois objetivos: i) diminuir o
risco setorial e direcional do portfólio e ii) aproveitar ruídos e descolamentos no
mercado que podem gerar oportunidades em posições relativas, pares entre
empresas.

As posições vendidas do fundo tendem a ser menores, geralmente entre 1% e 3%
cada. Leo nos contou que o motivo disso é a baixa liquidez que existe ao alugar
ações no mercado brasileiro.

O SPX Falcon, fundo tradicional de referência para o SPX Long Bias Prev, tem
tido um excelente resultado de IPCA + 6,73% ao ano desde setembro de 2012, com
quase 10 anos de existência. O fundo ficou em 66,4% das janelas móveis de 3 anos
acima do IPCA + 6%.

Para mais detalhes, acesse a página do SPX Long Bias Prev na área O que
comprar ou acompanhe diretamente a publicação completa de recomendação
do fundo.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Ações – Small caps (3%)

Small caps é como são chamadas as empresas de menor valor de mercado.
Menos consolidadas e, possivelmente mais arriscadas, elas têm potencial de
proporcionar ganhos expressivos no longo prazo.

 

TRIG11 – ETF de microcaps da Trígono (1%)

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=9c10495d-e415-47c0-89ad-0d99d696cfe6
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/o-trio-spx-completo-a-entrada-do-spx-falcon-e-sua-versao-para-previdencia-nas-recomendacoes-oficiais-da-serie


O TRIG11 é o ETF da Trígono, em parceria com a Teva Índices, sendo o primeiro
veículo focado em micro e small caps de verdade, já que o índice SMLL tem
regras mais flexíveis que o aproximam do universo de midcaps, com mais de 28%
do índice alocado em empresas com mais de R$ 10 bilhões de valor de mercado e
longe de serem consideradas small caps pela maior parte dos gestores.

O  TRIG11  investe, portanto, no índice  Teva Ações Micro Caps, desenvolvido
pela Teva, responsável pela criação de mais de 100 índices cada vez mais
utilizados por gestores e alocadores, seguindo parâmetros bem definidos de
construção.

A definição da carteira do  Teva Ações Micro Caps  passa por três etapas:
elegibilidade, ponderação e precificação.

Na  primeira  delas, são elegíveis a fazer parte do índice – e, por consequência,
do TRIG11  – todas as ações com mais de R$ 300 milhões de valor de mercado e
que representem, juntas, em ordem crescente de tamanho, até 5% do valor total
de mercado das ações listadas na B3.

Além disso, essas ações devem ter tido uma liquidez mensal de pelo menos R$ 50
milhões em cada um dos dois meses anteriores à data de rebalanceamento e
devem ter em circulação mais de 20% de todas as suas ações (free float mínimo).

Para completar, a Trígono fez questão de incluir critérios ESG e de qualidade,
como a exclusão de empresas de tabaco e de armamentos, e de empresas com
ressalvas em suas demonstrações financeiras, além daquelas atualmente em
recuperação judicial ou extrajudicial.

Na  segunda  etapa, todas as empresas selecionadas são ponderadas de acordo
com o valor de mercado de suas ações em circulação, sendo realizados
rebalanceamentos trimestrais no primeiro dia útil dos meses de janeiro, abril,
julho e outubro. Nenhuma empresa pode representar sozinha mais de 20% do
índice.

A terceira etapa é a precificação diária realizada pela Teva no índice, refletindo
tanto as variações de preço de cada papel como quaisquer eventos corporativos,
como recebimento de dividendos, desdobramentos e subscrição.



Para mais detalhes, acompanhe diretamente a publicação completa de
recomendação do ETF.

 

Trígono Previdência (2%)

(CNPJ: 44.672.928/0001-98)

A Trígono, gestora especialista em small caps e principal contribuinte para as
carteiras Melhores Fundos em 2021, é liderada por Werner Roger, gestor, CIO e
referência na classe.

Engenheiro agrônomo de formação, ele começou a carreira no mercado
financeiro há 40 anos como trainee de crédito do banco Chase Manhattan e
permaneceu por mais de 20 anos na área, passando pelo Citibank e chegando à
diretoria da gestora Western Asset.

Com o flagship da casa sendo o único fundo verdadeiramente de small caps no
Brasil e um gestor experiente, sempre tivemos o sonho de aproveitar todo este
histórico e time robustos nas carteiras SuperPrevidência da série.

A questão é que, o fundo que existia até então, o Trígono Icatu 100 Previdência
não seguia a alocação puro-sangue em small caps feita no flagship, algo que
sempre pontuamos em nossas comunicações.

Nesse sentido, guardamos o segredo de hoje por muitos meses, mas que você já
deve ter visto em seções anteriores: a Trígono criou um novo fundo de
previdência, exclusivo para a Vitreo, que finalmente segue a estratégia puro-
sangue em small caps da casa — e os cotistas da Nova SuperPrevidência
poderão aproveitar em primeira mão essa novidade em seu fundo de
previdência.

Aproveitando este movimento, a SuperPrevidência, SuperPrevidência Arrojado
e SuperPrevidência Açõe também passarão a possuir uma alocação neste que
promete ser uma excelente exposição a small caps e aproveitará toda a
experiência e capacidade do Werner e equipe na classe. Demonstraremos ao
final do relatório os ajustes nas carteiras que contemplarão metade da posição
atual no ETF de small caps, o .SMAL11

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/atualizacao-extraordinaria-o-primeiro-etf-de-microcaps-do-brasil-e-e-a-versao-inedita-do-patria-pipe-para-a-superprevidencia


O Trígono Flagship, versão tradicional replicada pelo fundo para previdência
que entra hoje nas carteiras da série, faz SMLL + 28,6% ao ano desde seu início,
em abril de 2018, um resultado verdadeiramente impressionante.

Para mais detalhes, acompanhe diretamente a publicação completa de
recomendação do fundo de referência.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Proteções (2,8%)

Os investimentos em dólar e ouro tendem a funcionar como seguros, que
equilibram seu portfólio: quando tudo vai mal, esta deve ser a parcela que vai
proteger sua carteira e, quando o jogo virar a seu favor, é natural que as
proteções percam dinheiro, só que em menor proporção.

Como comentamos em seção anterior, o Vitreo Dólar não faz parte da Nova
SuperPrevidência, por acreditarmos que a exposição através dos fundos
investidos — e especialmente do Melhores Fundos Global — traz a alocação
indireta necessária à moeda (e demais moedas de outras regiões, em menor
grau).

 

Vitreo Ouro (2,8%)

(CNPJ: 35.828.676/0001-52)

O fundo Vitreo Ouro oferece a exposição à commodity por meio de um veículo
adaptado para ser investido pela Nova SuperPrevidência, assim como as demais
carteiras da estratégia previdenciária.

Assim, os cotistas do FoF podem contar com exposição a essa reserva de valor
que faz muito sentido em um fundo para longuíssimo prazo que eventualmente
passará por momentos turbulentos — em que a classe pode mostrar seu poder de
descorrelação.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/o-melhor-fundo-de-small-caps-do-brasil-para-completar-sua-parcela-de-acoes?_ga=2.185483374.658075706.1646925261-374165936.1646925261


 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Internacional (10%)

Essa é a parcela que diversificará seu patrimônio alocado no fundo em ativos
globais, tanto em países desenvolvidos com moedas fortes, quanto em países
emergentes que podem se mostrar excelentes oportunidades de investimento.
Com isso, é possível eliminar parte do risco-Brasil da carteira, algo que já é feito,
em parte e indiretamente, pelos fundos alocados no portfólio, especialmente os
multimercados.

 

Vitreo FoF Melhores Fundos Global (10%)

(CNPJ: 33.925.183/0001-05)

Sendo a maior novidade de hoje a alocação de 10% no Vitreo FoF Melhores
Fundos Global, é com grande satisfação que trazemos este nome para a carteira
Nova SuperPrevidência.

O fundo, que nasceu em março de 2020, possui um desempenho de dólar + 2,92%
— com retorno esperado entre 5% e 6% acima do dólar, no longo prazo — tendo,
já desde seu nascimento, passado por diferentes momentos de altíssima
volatilidade no mercado, mas seguindo seu mandato como fonte de exposição
aos principais gestores e moedas globais.

Agora eu te pergunto: que outro FoF de previdência na indústria tem alocação
em Bridgewater, AQR, Man Group, Oaktree, Fundsmith?

Estamos muito orgulhosos deste movimento, nos aproximando cada vez mais,
na previdência, da principal estratégia da série, o Melhores Fundos Blend —
carteira que reflete a principal alocação estrutural de longo prazo, para público
geral, de acordo com nossas ideias.



Acompanhe aqui o portfólio completo e atualizado com os todos os nomes que
agora farão parte da sua carteira para a aposentadoria (ou acesse a página do
Melhores fundos Global na área O que comprar, para todos os detalhes).

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Alternativos – criptoativos (1,4%)

Criptoativos de uma maneira geral — mas especialmente o Bitcoin, que já tem
um histórico maior —, não guardam qualquer relação fundamental com títulos
de renda fixa, ações, fundos multimercados, fundos imobiliários, moedas, ouro,
commodities agrícolas ou ativos internacionais de qualquer natureza.

O importante aqui é o potencial de retornos assimétricos, com a possibilidade de
ganhar muito mais dinheiro do que de perder – afinal, o chão é o limite e o céu é
infinito.

Portanto, beneficiando-se do alto potencial de valorização dessa classe, da
diversificação trazida pela baixa correlação com outras classes e da vantagem
tributária da previdência no longo prazo, a decisão de incluir e
aumentar  criptoativos na Nova SuperPrevidência,  é o que há de mais
inovador hoje e reforça o pioneirismo da série na classe em previdência.

A tabela abaixo também resume bem o objetivo e características de cada um dos
ETFs presentes na carteira (CRPT11, DEFI11, WEB311 e META11):

 

https://publifiles.s3.amazonaws.com/static/melhores-fundos-de-investimento/carteira-mf-global.pdf
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao/o-que-comprar-melhores-fundos?fundsstrategy=705ae550-f1a2-44b2-8a53-b7a3ed016c5e


 

A seguir, apresentamos a carteira teórica que representa, aproximadamente, a
exposição em cada criptoativo que a Nova SuperPrevidência teria hoje na
parcela dedicada à classe (de cerca de 1,55%, considerando a exposição direta e
indireta, através do FoF Melhores Fundos Global):

 



 

Repare que, com uma diversificação de cerca de 31 criptoativos, em diferentes
temas de finanças descentralizadas, metaverso, contratos inteligentes, Web 3.0 e
outros, a exposição à classe na Nova SuperPrevidência possui mais vias de



aproveitar o potencial explosivo de cada uma das criptos — e de cada um dos
temas.

O momento atual é de cautela com a classe, mas também de oportunidades, em
uma parcela que acreditamos no potencial disruptivo de longo prazo, na
indústria e na sociedade como um todo.

Comentaremos brevemente a seguir sobre cada um dos ETFs presentes na Nova
SuperPrevidência, mas você pode se aprofundar nos detalhes de cada através
desta publicação.

 

CRPT11 (0,8%)

Principal ETF para compor a parcela de criptoativos, o CRPT11 conta com uma
vasta diversificação em diferentes temas nesse universo, com parcela relevante
(cerca de 86%) nas duas principais criptomoedas: o Bitcoin e o Ethereum.

O ETF foi criado em uma parceria entre Empiricus, Vitreo (gestora do ETF) e a
Teva Índices, replicando o índice Teva Criptomoedas Top 20.

O Teva Índice Criptomoedas Top 20 é composto pelas 20 criptomoedas
(quantidade fixa) com maior valor de mercado disponíveis para negociação e que
atendem alguns critérios:

Ativos negociados em ao menos  duas  das três corretoras de negociação
selecionadas (Kraken, Gemini e Coinbase). Assim, a diligência é bastante
baseada na diligência dessas corretoras, criando-se um filtro adicional caso o
custodiante seja aprovado por essas corretoras, para a diligência posterior do
comitê do índice;

Volume mensal de negociação igual ou superior a  R� 200 milhões,
multiplicado pelo “fator de ajuste de liquidez” (equivalente a 1, que pode ser
alterado pelo comitê do índice) em cada um dos dois meses anteriores à data de
rebalanceamento;

O ativo deve ter  100%  dos dias com negociação no mês anterior ao
rebalanceamento.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-expansao-do-universo-de-criptoativos-e-quatro-novas-sugestoes-na-classe


Além disso, são excluídos alguns ativos que, de acordo com a metodologia,
podem oferecer riscos à proposta, como stablecoins, memecoins, wrapped coins
e outros.

Um ponto importante do ETF em relação ao HASH11, da Hashdex, é que o
CRPT11 possui rebalanceamento mensal (enquanto o outro é trimestral),
capturando os movimentos desse mercado altamente dinâmico com mais
eficiência, além de ter taxa menor (0,75%) contra a alternativa (1,3%).

Para todos os detalhes do CRPT11, acesse aqui sua seção completa na publicação
de recomendação.

 

DEFI11 (0,2%)

O DEFI11 busca replicar o CF DeFi Composite Index - Modified Market Cap
Weight, índice de finanças descentralizadas (Decentralized Finance, ou DeFi).

De acordo com Carlos Gomes, head de research da Hashdex e Samir Kerbage,
CTO, o  DEFI11  busca replicar um índice de mercado composto por tokens de
governança de protocolos financeiros descentralizados, buscando garantir a
exposição a todos os elementos presentes na cadeia de valor de um protocolo
DeFi, com três principais temas na sua composição:

Protocolos DeFi propriamente ditos (como Uniswap e Aave) –
representando 70% do índice;

Protocolos de suporte, secundários, de prestadores de serviços e de soluções
de escalabilidade (como Polygon e Matic) – representando 15% do índice;

Plataformas de registro e liquidação de smart contracts (contratos
inteligentes, como o Ethereum) – representando os 15% restantes do índice.

O DEFI11, conforme nossa avaliação, é um excelente veículo para capturar essa
temática, permitindo ao investidor a exposição ao sistema de finanças
descentralizadas, que são operações do mercado financeiro tradicional feitas
utilizando a tecnologia do universo de criptomoedas (como os próprios tokens
em si e a blockchain) em protocolos financeiros descentralizados.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-expansao-do-universo-de-criptoativos-e-quatro-novas-sugestoes-na-classe#CRPT11


Para todos os detalhes do DEFI11, acesse aqui sua seção completa na publicação
de recomendação.

 

META11 (0,2%)

O META11 é o ETF da Hashdex que busca replicar o CF Digital Culture Composite
Index – Modified Market Cap Weight, índice que possui exposição ao ambiente
do metaverso.

De acordo com a Hashdex, há um amplo espaço de crescimento para essa
temática, em diferentes categorias, como jogos, tokens sociais (no ambiente
musical, de esportes e de profissionais de entretenimento), NFTs (artes digitais)
e até mesmo em completos mundos virtuais, em que o usuário pode conversar e
trabalhar (e ser remunerado por isso, com moedas digitais que possuem valor).

A construção do ETF segue uma lógica parecida com a do DEFI11, com três
subsetores ponderados internamente pela capitalização de mercado seguindo os
mesmos limites do DEFI11 (70%, 15% e 15% respectivamente): protocolos de
cultura, de suporte e de registro.

Para todos os detalhes do META11, acesse aqui sua seção completa na publicação
de recomendação.

 

WEB311 (0,2%)

O WEB311 é o ETF da Hashdex que busca replicar o CF Web 3.0 Smart Contract
Platforms Market Cap Index, índice que possui exposição ao ambiente da  Web
3.0 e aos contratos inteligentes (smart contracts) ligados a esse ecossistema.

A  Web 3.0, considerada a nova fase da internet, é construída sobre o conceito
fundamental de descentralização, oferecendo poder e liberdade ao usuário. Essa
transformação, dentro do ambiente de criptoativos, é bastante pautada pelos
contratos inteligentes, que cumprem um papel importante. Motivo pelo qual a
tese está representada nos últimos dois ETFs temáticos citados.

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-expansao-do-universo-de-criptoativos-e-quatro-novas-sugestoes-na-classe#DEFI11
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-expansao-do-universo-de-criptoativos-e-quatro-novas-sugestoes-na-classe#META11


Os  contratos inteligentes  são contratos registrados na blockchain capazes de
estabelecer termos entre os usuários de forma puramente digital, em redes e
aplicações descentralizadas.

Assim como o DEFI11 e o META11, o WEB311 também é uma ótima solução
temática para exposição ao desenvolvimento da indústria de criptoativos,
podendo capturar movimentos de ativos em ascensão com o crescimento da Web
3.0.

Para todos os detalhes do WEB311, acesse aqui sua seção completa na publicação
de recomendação.

 

Voltar à carteira Nova SuperPrevidência

 

Retornar ao sumário

 

Extra: mudanças nas demais carteiras da
família SuperPrevidência
Como prometido, a seguir, trazemos as alterações na carteira SuperPrevidência
(que inspira os FoFs SuperPrevidência 1 e 2, na Vitreo), para atingir o ponto
neutro em crédito privado:

 

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-expansao-do-universo-de-criptoativos-e-quatro-novas-sugestoes-na-classe#WEB311


 

Para acomodar o ajuste, retiramos 1% do Verde e 1% do SPX Lancer, fundos de
maior alocação dentro de multimercados. Vale mencionar que, no caso da SPX,
gostaríamos de aproveitar a modernização do produto no SPX Lancer Plus, com
mais flexibilidade a investimentos internacionais. Contudo, a SuperPrevidência
já se encontra no seu limite regulatório em fundos com variação cambial em que
ela pode investir, o que não pode ser alterado.



Com estes 2% livres, definimos uma alocação de 1% no Sparta Previdência D60,
0,5% no Icatu Vanguarda Absoluto e 0,5% no Capitânia CredPrevidência.

Para a parcela de criptoativos, como comentamos em seção anterior, a partir de
hoje essa exposição é considerada de forma estrutural para a carteira, com peso
neutro de 1% (retirados do peso neutro em caixa). A SuperPrevidência (1 e 2) fica,
portanto, com exposição neutra a criptoativos, enquanto a Nova
SuperPrevidência fica com 1,5%, dado o maior limite cambial.

Além disso, a partir das novidades de hoje, aproveitamos para adicionar dois
novos fundos para o portfólio de ambas as carteiras SuperPrevidência: Kadima
IMA-B, diversificando parte da alocação em juros reais com toda a expertise
sistemática da casa; e Trígono Previdência 100 Small Caps FIFE, veículo
exclusivo criado para a Vitreo, com a máxima aderência possível ao flagship da
casa, substituindo metade da alocação em .

Vale reforçar que a alocação no TRIG11, ETF de microcaps da Trígono,
permanece inalterada. Isso se dá pelo seu perfil de investimento em empresas
ainda menores, prezando pela diversificação e melhor relação entre risco e
retorno na união das classes.

Nesse sentido e aproveitando este movimento, as carteiras SuperPrevidência
Arrojado e SuperPrevidência Ações também recebem o novo fundo de
previdência da Trígono em suas carteiras, na mesma proporção (em metade da
posição do ).

Optamos pela transição parcial em todos os portfólios, neste momento, para
uma migração gradual da parcela passiva em small caps para o novo fundo da
Trígono — que pode resultar em uma troca completa no futuro, após
acompanharmos mais de perto as mudanças.

 

SMAL11

SMAL11



 

 

Como as carteiras SuperPrevidências 1 e 2 se comparam à Nova
SuperPrevidência, após as mudanças?

Na tabela a seguir, você confere de forma objetiva e transparente como as
alterações em ambos os fundos se comparam.

Os fundos em vermelho são aqueles que estão presentes na SuperPrevidência,
porém não constam na Nova SuperPrevidência. Já os fundos em verde são as
novidades de hoje da nova carteira de previdência.

 



 

Como comentamos, pelo fato de o novo fundo de previdência ter mais
flexibilidade à exposição cambial, aproveitamos este espaço para uma alocação
maior na parcela internacional através do Vitreo FoF Melhores Fundos Global, o
que reduziu proporcionalmente a alocação nas demais classes.

Além disso, houve uma redução no caixa para o novo fundo, dado o percentual
em caixa já presente no Melhores Fundos Global. Em multimercados, os fundos
não enquadrados na nova regra de previdência foram substituídos pelos novos
nomes.

No caso do Kinea Atlas, você pode ter reparado a redução na alocação do fundo
em relação às SuperPrevidências 1 e 2. Isso não reflete um menor apreço pela
casa, mas sim um movimento em prol de uma maior diversificação de nomes no
book de multimercados macro.



Na parcela de ações, o fundo Atmos, por não possuir um veículo disponível que
pode ser acessado por fundos de previdência, não entra neste momento na
alocação da Nova SuperPrevidência. Em nossa última publicação  comentamos
que, 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 poderia investir nesta reabertura
específica da Atmos.

O caso de Velt segue de maneira similar: todos os veículos de previdência da
gestora para alocadores têm exclusividade com outras seguradoras, sendo que
não há planos, no curto prazo, de criarem um fundo exclusivo para a seguradora
do BTG.

Entretanto, a alocação em , além de prover liquidez para alocações
táticas na parcela de renda variável, também serve para manter o capital
disponível para aproveitar qualquer oportunidade que possa surgir.

Além disso, queremos deixar claro: nada muda no processo de investimento,
acompanhamento e tomada de decisão para a SuperPrevidência.

Todas as carteiras da SuperPrevidência (FoF 1 e 2 e Nova SP) continuarão sendo
impactadas pelas mesmas decisões de alocação tática e, sempre que possível,
pelas mesmas decisões de alocação em fundos. Porém, por a nova carteira ser
muito mais flexível, nem sempre isso acontecerá como gostaríamos, dadas as
diferenças de regulação.

Dito isso, as alterações de hoje demonstram nosso compromisso com todas as
carteiras da série, e continuamos a avaliar oportunidades para novas alterações
que possam aproximar cada vez mais a alocação de todas as carteiras, de acordo
com o permitido em regulamento.

 

Retornar ao sumário

 

Sugestões de leitura
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https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/a-nova-superprevidencia-esta-chegando-e-um-aviso-importante-sobre-a-atmos#AtmosP02


Por fim, para que você possa se aprofundar no tema de previdência, escolhemos
a dedo as principais publicações sobre o tema na série. Com estes quatro
relatórios, você terá à disposição todo o conhecimento necessário para entender
o que é a previdência e como ela pode te ajudar em todos os seus sonhos de
longo prazo:

 

Guia de previdência:  Publicação especial: um guia completo sobre
previdência privada

Como funcionam os aportes e resgates na previdência e o que fazer na
aposentadoria: Vou me aposentar... e agora?

Veja se a previdência é mesmo para você: Opções para todos os bolsos:
entenda como a previdência privada pode se encaixar para você

Planilha de simulação da previdência:  simule agora sua declaração de
Imposto de Renda e aporte em PGBL

 

Para quaisquer dúvidas não contempladas neste e nos demais materiais, fique
sempre à vontade para nos acionar pelo
assinante.fundos@empiricus.com.br. Queremos também a sua opinião sobre
todas as novidades de hoje. Conte-nos o que achou!

 

Retornar ao sumário

  

Um grande abraço,

Alexandre Alvarenga, Bruno Mérola, Bruno Marchesano, Lais Costa, Rafaela
Ribas e Pedro Claudino.

 

https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/publicacao-especial-um-guia-completo-sobre-previdencia-privada-4?_ga=2.69644816.105633204.1630367144-1268809993.1618318834
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/vou-me-aposentar-e-agora
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/opcoes-para-todos-os-bolsos-entenda-como-a-previdencia-privada-pode-se-encaixar-para-voce#_Toc90946713
https://publicacoes.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/os-melhores-fundos-de-investimento/lista/relatorios-os-melhores-fundos-de-investimento/planilha-de-previdencia-simule-agora-sua-declaracao-de-imposto-de-renda-e-aporte-em-pgbl-1
mailto:assinante.fundos@empiricus.com.br


Amanhã, 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

06/07 às 10h

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!

 

Alexandre Alvarenga
Analista, CNPI

Bruno Mérola
Analista, CNPI, CGA, CFA

Bruno Marchesano
Analista, CNPI

Laís Helena Camargo Costa
Assistente

Rafaela Rocha
Assistente

Pedro Silva
Estagiário

https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&dates=20220622T130000Z%2F20220622T140000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=http%3A%2F%2Femprc.us%2FvQb2hR&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link%3A%20http%3A%2F%2Femprc.us%2FvQb2hR
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&dates=20220622T130000Z%2F20220622T140000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=http%3A%2F%2Femprc.us%2FvQb2hR&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link%3A%20http%3A%2F%2Femprc.us%2FvQb2hR
https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&dates=20220706T130000Z%2F20220706T140000Z&text=Plant%C3%A3o%20de%20D%C3%BAvidas%20-%20Os%20Melhores%20Fundos%20de%20Investimento&location=http%3A%2F%2Femprc.us%2FvQb2hR&details=Acesse%20o%20plant%C3%A3o%20pela%20sua%20%C3%A1rea%20do%20assinante%20ou%20utilizando%20este%20link%3A%20http%3A%2F%2Femprc.us%2FvQb2hR
mailto:assinante.fundos@empiricus.com.br
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