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•Diferenciais

Portfólios
inovam para
se ajustar ao
mercado
Recentes lançamentos incluem
produtos comprometidos com aspectos
socioambientais

A

tentas às necessidades de
fixa, com gestão da Bradesco
um público cada vez mais
Asset Management (BRAM) e
exigente, as empresas
de terceiros, para clientes com
que atuam no segmento de
diferentes perfis.
previdência privada investem
Entre os novos produtos, o
continuamente em soluções
diretor na organização, Jair
inovadoras. O Bradesco Vida e
Lacerda, destaca a Família
Previdência, por exemplo,
Seleção de fundos de
ampliou sua grade de
previdência
planos individuais
multimercados.
FUNDOS MUTIMERCADOS
e empresariais
Com patrimônio
ATENDEM A TODOS OS
buscando
líquido
justamente atender
PERFIS, DO CONSERVADOR AO ultrapassando
à demanda dos
os R$ 2 bilhões,
ARROJADO
clientes por maior
os diferentes
diversidade de fundos
perfis atendem
previdenciários e ajustar
todos os públicos
o portfólio à realidade do
investidores, do conservador
mercado. Só para os segmentos
ao arrojado. “Com mais de 30
Prime e Alta Renda, foram
gestores à frente das estratégias,
lançados nos últimos meses 28
entre eles Black Rock, JP Morgan,
produtos, incluindo fundos de
Quasar, Western e Wellington,
ações, multimercados e de renda
além da BRAM, a diversificação
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de portfólio é feita em dois
níveis – por classe de ativos e por
expertise do gestor na classe –,
o que faz com que os resultados
sejam cada vez mais consistentes”,
afirma o executivo.
Ele ressalta também o
lançamento de dois fundos de
previdência privada formados
por empresas com alto grau de
comprometimento ambiental,
responsabilidade social e
governança corporativa. São eles
o Bradesco Princípios ESG Global
Fixed Income Crédito Privado
PGBL/VGBL, que concentra
investimentos em renda fixa, e

Bradesco Princípios ESG Equities
Global PGBL/VGBL, direcionado
à renda variável. “Ambos
contemplam alocação em ativos
locais e internacionais, com
exposição de até 40% no mercado
internacional”, orienta. Os novos
fundos são administrados pela
BRAM, segunda maior gestora
de fundos da categoria Anbima
de Ações de Sustentabilidade/
Governança. Signatária há
dez anos dos princípios para o
Investimento Responsável da ONU,
a BRAM é a única asset da América
Latina a integrar a força-tarefa
sobre divulgações financeiras

Tecnologia é aliada na contratação e
no acompanhamento dos planos

S

e a adoção de tecnologia já
era crescente como facilitador
das tarefas do dia a dia, ficou
ainda mais evidente nesta época
de Covid-19, em que compras,
consultas médicas e aulas passaram
a ser feitas remotamente. Com
a contratação de investimentos,
não tem sido diferente. Na esteira
das mudanças aceleradas pela
pandemia, o Bradesco Vida e Previdência ampliou e
aprimorou seus canais digitais de comercialização, com
aplicativos disponíveis aos gerentes para vendas online, incluindo ferramenta para mobile e assinatura

eletrônica por biometria. “Mais
de 200 mil propostas de planos de
previdência privada foram validadas
pelo aplicativo do Bradesco até o
momento”, diz Jair Lacerda, diretor
na instituição.
Outras empresas do segmento
lançam mão de recursos que
permitem tanto a contratação mais
AllaSerebrina
adequada de planos de previdência
como o acompanhamento do andamento do contrato.
O BTG Pactual, por exemplo, mantém em seu portal
um simulador que permite aos interessados identificar
o produto mais adequado ao eu perfil. A Caixa também

relacionadas ao clima e participar
do ICP – Investidores pelo Clima.
Alinhada ao movimento
de retomada da estabilidade,
a carteira de Previdência da
Bradesco Vida e Previdência
atingiu R$ 252 bilhões no
primeiro trimestre de 2020,
crescimento de 6,0% em
relação ao mesmo período do
ano passado. A companhia
também manteve a liderança
em arrecadação em Planos
Empresariais, com 40,5% de
market share no VGBL e 39,3%
no PGBL, segundo o diretor Jair
Lacerda.

dispõe do serviço, assim como a Icatu Seguros e a MAG
Seguros que, em seus sites, ainda trazem conteúdo
relacionado aos produtos.
Já o desempenho dos fundos de investimentos
previdenciários pode ser conferido no site da
Superintendência de Seguros Privados (Susep) – www.
susep.gov.br, no campo Serviços ao Cidadão. A
ferramenta reúne a classificação de cada fundo por
seguradora/entidade, considerando o desempenho
ajustado ao risco. A metodologia adotada foi debatida
no âmbito da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima)
e da FenaPrevi. A ideia, segundo a Susep, é que o
consumidor tenha mais transparência na avaliação final,
considerando não apenas a rentabilidade do fundo, mas
também as bases técnicas, como taxa de juros e tábua
biométrica, utilizadas na composição do produto. Com a
iniciativa, a entidade espera ampliar a concorrência no
mercado e, consequentemente, reduzir taxas e custos.

