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ATENÇÃO CRESCENTE 
ÀS NECESSIDADES DO 

PARTICIPANTE
Técnicas e 

aconselhamento 
especializados 

poderiam nortear 
a evolução do 

suitability no Brasil

Suitability é a palavra de ordem 
no campo dos investimentos, 
cada vez mais enraizada tam-

bém no setor de Previdência Comple-
mentar. A despeito do modismo an-
glicista, destinar recursos conforme o 
perfil do investidor é uma prática sau-
dável. Num cenário de disseminação 
de perfis de investimento, contudo, 
algumas ressalvas devem ser observa-
das. Deve-se tomar cuidado.

“O conceito de suitability pode 
estar sendo impulsionado mais pela 
prevenção de responsabilidade dos 
gestores que propriamente pelo com-
promisso com a adequação dos in-
vestimentos ao perfil do investidor”, 
alerta o especialista Sílvio Rangel, 
consultor da Abrapp. De fato, utilizar 
cinco perguntas para definir o perfil 
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do investidor, e classificá-lo como con-
servador, moderado ou agressivo, pode 
ser uma simplificação excessiva. 

Um processo correto de suitability 
exige análise profunda da realidade 
financeira e dos anseios do cliente, 
algo complexo e caro. A prática dispo-
nível nos EUA de utilizar financial ou 
retirement advisors, devidamente certifi-
cados e independentes, poderia nortear 
a evolução do suitability no Brasil, em 
complementação aos questionários atu-
almente disponíveis, entende Rangel.

O agrupamento de ativos de forma 
personalizada não pode configurar, em 
suma, mera simplificação, ainda mais 
se restringir a escolha a ser feita pelo 
participante. Em planos patrocinados, 
explica o consultor, restrições à flexi-
bilidade são compensadas por aportes 
dos patrocinadores. 

Já em planos instituídos, a 
inexistência desses aportes torna a fal-
ta de flexibilidade menos aceitável. “Os 
fundos instituídos ou família tendem 
a sofrer maior pressão dos produtos 
flexíveis oferecidos pelo mercado fi-
nanceiro e EAPCs. O crescimento desse 
segmento dependerá de soluções para 
oferecer mais flexibilidade aos partici-
pantes na escolha do seu portfólio de 
investimentos”, adverte Rangel.

Conhecimento e 
aculturamento

 Não se discute a importância de 
as EFPCs oferecerem meios de acul-
turamento financeiro aos seus parti-
cipantes para que analisem opções de 
investimento com desenvoltura, mas 

esse quesito requer algo mais que me-
ras explanações descritivas. 

É que certas correntes de pensa-
mento tendem a infantilizar as pessoas, 
como se não tivessem capacidade de 
fazer suas próprias escolhas. “A mesma 
pessoa que hoje está privada de alter-
nativa de investimentos em sua EFPC 
toma decisões de compra de imóveis, 
automóveis, de consumo, poupança, 
empréstimo”, explica Rangel.

Logo, esse participante pode com-
prar tesouro direto, investir em fundos 
de índices, ações; perdendo em alguns 
casos, ganhando em outros, aprenden-
do, aculturando-se. “Só conhecimento 
não gera aculturamento: é preciso li-
berdade para escolher de acordo com 
o conhecimento adquirido; acertar e 
errar; e quanto a isso, nossos partici-
pantes estão sendo aculturados não por 
nós, mas pelos contatos que têm com as 
distribuidoras de produtos financeiros 
acessíveis a um toque do celular”, nota 
o consultor da Abrapp.

Eis outro fato ao qual a Previdên-
cia Complementar deve estar atenta: os 
participantes das EFPCs são confronta-
dos diariamente com a diferença na li-
berdade de escolha de seus investimen-
tos previdenciários. Nesse ambiente, 
alguns deles, especialmente os mais jo-
vens, tendem a deixar de considerar os 
produtos previdenciários como alterna-
tiva viável - o que seria péssimo na ava-
liação de Sílvio Rangel. A solução seria 
assegurar aos participantes das EFPCs 
níveis de flexibilidade similares ou su-
periores aos oferecidos pelos produtos 
financeiros e pelas EAPCs em relação à 
alocação de seus investimentos.

O crescimento dos 
planos instituídos e 
família dependerá de 
maior flexibilidade na 
escolha do portfólio 
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Nomenclatura equivocada
Na maioria das EFPCs que elencam 

perfis de investimento aos seus partici-
pantes, predomina a tríade: “conserva-
dor”, “moderado” e “agressivo”.  Algu-
mas disponibilizam perfis balanceados 
em função do percentual de exposição 
em renda variável. “Percebemos entida-
des avançando nos chamados Ciclos de 
Vida, cuja alocação varia em função do 
prazo para concessão do benefício. En-
tretanto, nem sempre a nomenclatura 
dos perfis comunica adequadamente a 
estratégia de investimentos ao partici-
pante”, percebe Rangel.

 É comum que o perfil chamado 
“conservador”’ possua apenas ativos de 
renda fixa pós-fixados, caso em que a 
denominação mais adequada seria “per-
fil de curto prazo”, sugere. Já o perfil 
denominado “agressivo” costuma ser 
classificado assim pela volatilidade das 
cotas no curto prazo, ainda que, no lon-
go prazo, possam ter riscos até menores 
pelo efeito da diversificação da carteira. 

Para Sílvio Rangel, os nomes dos 
perfis deveriam ser pensados para co-
municar de forma mais efetiva a com-
posição das carteiras ou as necessida-
des dos clientes. “No futuro, o perfil 
de sucesso será aquele que permita 
a decisão de cada participante sobre 
sua própria alocação, fornecendo um 
amplo portfólio de investimentos pré-
-selecionados, gerando uma cota e um 
resultado individual”, aposta.

Bom exemplo
A experiência da Vexty com per-

fis de investimento é um bom exemplo 

para o setor de Previdência Comple-
mentar. A entidade adota o modelo da 
chamada Data-Alvo (Target Date Funds). 
“Nosso modelo oferece anualmente dez 
perfis de investimento, um para cada 
expectativa de início do ‘pós-carreira’. O 
nome de cada perfil ajuda muito na es-
colha”, explica Vinícius Narcizo, Diretor 
de Investimentos e Finanças da Vexty. 
Por exemplo, participantes que preten-
dem se aposentar em 2054 devem esco-
lher o “Perfil 2055”. 

Os perfis de investimento são 
carteiras estruturadas com diversas 
combinações de classes de ativos, de 
características similares, definidas pela 
Política de Investimentos da Vexty, faci-
litando a organização, gestão, controle e 
avaliação dos resultados. Segundo Nar-
cizo, atualmente a entidade reúne oito 
dessas classes de ativos, como renda 
fixa, variável, exterior, multimercado e 
ilíquidos. Ao ter em mente a data para 
começar a utilizar os recursos acumu-
lados, basta o participante escolher o 
perfil mais adequado e acompanhar os 
resultados. 

À medida que a data-alvo do perfil 
se aproxima, a parcela do patrimônio 
alocada em classes menos voláteis vai 
aumentando automaticamente, ano 
a ano, enquanto as que possuem mais 
volatilidade vão diminuindo, de forma 
a convergir para o perfil Curto Prazo, 
recomendado para o momento pós-
-carreira, detalha o Diretor da Vexty. 
“O modelo de investimento da Vexty 
oferece ao participante a possibilidade 
de possuir um perfil que se ajusta ano 
a ano em termos de retorno esperado e 
volatilidade”, resume.

Os nomes dos perfis 
de investimento 

devem comunicar 
melhor o mix 

de ativos
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Para que uma EFPC pos-
sa atuar dessa forma, obser-
va Narcizo, é necessário um 
robusto trabalho prévio, es-
pecialmente de revisão e ade-
quação de parte da estrutura 
da entidade, comunicação, 
sistemas utilizados, gestão de 
investimentos “e até da tesou-
raria e contabilidade”. Dessa 
forma, cabe à liderança da 
EFPC fazer sua própria análise 
de impacto – custo/benefício, 
prós e contras – para encon-
trar seu próprio caminho, pois 
não há uma forma que seja a 
melhor em todos os casos.

Tudo isso deve vir acom-
panhado de intenso processo 
de aculturamento do públi-
co, o que exige compromisso 
com certas premissas. “Parti-
mos do princípio de que todos 
os participantes precisam ser 
apoiados pela EFPC em ter-
mos de educação financeira e 
previdenciária”, diz Narcizo. 

A entidade também con-
sidera bem-vinda a utilização 
de conceitos de economia com-
portamental. “Aqui, os concei-
tos de arquitetura de escolhas 
e nudge têm sido usados para 
ajudar os participantes na me-
lhor escolha do perfil de inves-
timento”, finaliza o dirigente. ■

Por Paulo Henrique Arantes

DIRETO AO PONTO

Com PEDRO DONIZETE VELARDO 
Sócio Diretor da Fidus Invest

Por que as fundações devem
oferecer diferentes perfis de 
investimento aos participantes? 

As fundações possuem em seus 
quadros de participantes, pessoas fí-
sicas com uma variedade de faixas 
etárias, estágios da vida profissional e 
financeira, tolerância ao risco totalmen-
te diferentes umas das outras; portanto, 
a possibilidade de oferecer perfis de 
investimentos é fundamental para aten-
der as necessidades individuais dos 
participantes. Contudo, é fundamental 
que venha acompanhado de treina-
mento e esclarecimento constante da 
evolução de cada perfil e seus impactos 
nos investimentos.

O que uma EFPC deve procurar
num bom parceiro a fim de garantir
perfis de investimento adequados
aos participantes?

À medida que a fundação define 
quais perfis oferecerá aos seus parti-
cipantes, deverá selecionar gestores 
de recursos que tenham produtos em 
linha com o objetivo de retorno e ris-
co de cada perfil, avaliar a equipe que 
está por detrás da estrutura de inves-
timento do processo decisório e dos 
controles de risco e compliance, e do 
histórico deste gestor, não só com rela-
ção à performance, mas também com 
as regras de governança e limites das 
EFPCs.

Qual a sua opinião sobre os
fundos de data-alvo ou ciclo de
vida? Como está a oferta desses
produtos no Brasil?

Tanto o Ciclo de Vida como o Data 
Alvo são fundos criados pelas segurado-
ras para oferecer ao mercado produtos 
de previdência aberta ao público em ge-
ral. Os dois têm como finalidade alocar 
recursos por um determinado tempo, 
diminuindo a exposição a ativos de ris-
co à medida que chegam perto do seu 
vencimento. Os dois atendem ao inves-
tidor que não tem conhecimento do 
mercado ou tempo para cuidar do reba-
lanceamento dos seus investimentos. A 
maioria das seguradoras oferecem estes 
produtos no mercado, sendo que o Ciclo 
de Vida foi criado aqui no Brasil em mea-
dos dos anos 2000.

Os fundos estilo de vida (lifestyle), 
fazendo uma comparação de forma in-
direta, podem se assemelhar a fundos 
setoriais, voltados para alguns tipos de 
empresas que adotam regras ESG em 
suas relações com stakeholders, fundos 
de um determinado índice, que preser-
vam capital, etc. No final das contas, o 
que vale mais para um investimento é o 
suitability de cada investidor. A oferta no 
mercado brasileiro desse tipo de fundo 
ainda é incipiente. Porém, precisamos 
ficar atentos aos modismos mundiais, 
visto a farta alternativa de investimentos 
em fundos no mercado brasileiro.




