
Previdência privada: os 10 melhores fundos para você investir 

Muita gente tem procurado se informar sobre o que são fundos de investimentos 

previdenciários, mais conhecidos como fundos de previdência privada. 

Resumidamente, previdência privada são fundos de longo prazo, idealizados para 

complementar sua aposentadoria. 

A rentabilidade de cada fundo vai depender de como investem seu dinheiro e de 

quanto é a taxa de administração cobrada dos cotistas. 

A maneira de medir a rentabilidade é bem intuitiva: se o fundo A cobra x e lhe dá uma 

lucratividade y, e o fundo B cobra o mesmo x para lhe dar uma lucratividade maior que 

y, então o fundo B é o melhor. Tudo bem? 

 

Por que um fundo de investimento imobiliário é melhor que outro? 

Basicamente a qualidade da previdência privada depende da competência dos 

administradores em encontrar os melhores investimentos. 

Além disso, nunca é demais lembrar que os riscos envolvidos são reflexo da filosofia e 

estratégia de investimento do gestor: os fundos que geralmente obtém maiores 

retornos são também os que apresentam maiores oscilações. 

Por isso, tomar apenas um ano para classificar os melhores fundos, como vamos fazer 

aqui, significa considerar perfis mais agressivo em primeiro e os conservadores vindo 

depois. 

Desse modo é muito fácil mostrar o ranking do ano que já passou. O negócio é prever 

o ano por vir. 

É aí que entra seu estudo da estratégia do gestor e filosofia de investimentos. 

 

Os melhores fundos de previdência privada de 2020 

Vejamos então o levantamento feito pela fintech Onze, sobre os melhores fundos de 

investimento previdenciário de 2020: 

1. BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES: 65,17% 

2. BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I: 50,01% 

3. WESTERN ASSET MULTIPREV GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES: 47,35% 

4. MAPFRE HEDGE IGP-M PREV FIC RENDA FIXA: 43,25% 

5. M SQUARE SERINGUEIRA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO: 40,48% 

6. VEXTY GLOBAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO: 38,65% 

https://www.onze.com.br/blog/melhor-previdencia-privada/


7. BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES: 37,99% 

8. BNY MELLON FIC RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA: 35,86% 

9. MAPFRE TR SOBERANO FI RENDA FIXA: 33,51% 

10. SULAPREVI INDIVIDUAL FI RENDA FIXA: 31,34% 

De todos dessa lista, os nove primeiros colocados são fundos de perfil arrojado, sendo 

que o décimo colocado é de perfil moderado. 

Portanto, os rendimentos de fundos conservadores viriam só muito abaixo, já que o 

melhor dentre eles foi o MONGERAL AEGON SOBERANO FI RENDA FIXA, com 

lucratividade de apenas 11,45% em 2020. 

 

Decida seu perfil antes de investir numa previdência privada 

Assim, em se tratando de fundos de investimento previdenciários, os de cunho 

conservador são predominantemente compostos por ativos de renda fixa, como títulos 

do governo brasileiro (são os investimentos mais seguros), debêntures e CDBs de 

baixíssimo risco, além de ativos com volatilidade inferior a 1,0%.  

Para você ter uma ideia, alguns dos fundos conservadores rendem menos que a 

poupança! E você não quer isso, certo? 

Por outro lado, os fundos de perfil moderado incluem um pouco mais de risco na cesta 

de papéis. 

Significa um retorno um pouco maior, no longo prazo, e há um balanceamento entre 

risco e retorno. 

Assim, a renda fixa não é a única opção, e incluem algumas aplicações em ações, 

moedas e ativos estrangeiros, de tal modo que dá um alento, mesmo que o Brasil 

passe por algum momento conturbado. 

Por fim, o perfil arrojado, não é só direcionado aos investidores mais agressivos, mas 

aos jovens investidores que têm muito tempo pela frente. 

Acontece que o tempo é uma carta na manga muito importante, já que aplicações de 

longo prazo tendem a se recuperar de eventuais perdas através dos anos, até a 

aposentadoria.  

 

E para 2021, qual o melhor previdência privada para se investir? 

Tão difícil quanto dizer quais os melhores investimentos para 2021 era dizer, em 2019, 

quais seriam os melhores para 2020. 

https://virerico.com/os-jovens-investidores-e-os-primeiros-passos-para-comecar-a-investir/


Como disse, é fácil falar depois da lista já preenchida. 

Ou seja, tudo depende das decisões tomadas pelos gestores dos fundos. Caminhos são 

retraçados de um ano para o outro, vendo a evolução dos mercados e o desempenho 

da economia. 

O que se pode dizer é que, na leitura do cenário, da forma como tem se mostrado, 

com os juros bastante baixos no Brasil e as perspectivas de recuperação econômica 

positivas – também no exterior –, os fundos com carteiras diversificadas com papéis 

com renda fixa, ações e investimentos no exterior tendem a se fortalecer. 

E, mais importante, a expectativa, de acordo com a Federação Nacional de Previdência 

Privada e Vida (FenaPrevi), é de crescimento. 

Os depósitos em planos de previdência ultrapassam R$ 124,3 bilhões, com captação 

líquida de R$ 41,8 bilhões e tende a aumentar. 

Acontece que, com a reforma da previdência social, aprovada em 2019, as 

perspectivas de aposentadoria pelo sistema público caíram, levando mais pessoas a 

apostarem numa previdência privada. 

Em conclusão, tudo leva a crer num aumento da concorrência no setor privado. 

Com mais players no mercado, maiores as vantagens para o público investidor, com 

menores taxas de administração e mais segurança na regulamentação do setor. 

 

Portanto, concentre-se sobre os seguintes pontos: 

 Rentabilidade em longo prazo. Lembre-se que os dados obtidos em um só ano 

dificilmente significarão muito à longo prazo, e que oscilações negativas no 

início não devem ser levadas muito a sério; 

 Grau de risco. Se você quer ficar no meio termo, o perfil moderado lhe cai bem. 

Equilíbrio entre risco e lucratividade é uma boa opção para muitas pessoas;  

 Tipo de plano (PGBL ou VGBL). Previdência privada é um tipo de investimento 

sobre o qual incide Imposto de Renda. No resgate, o imposto do PGBL incidirá 

sobre aportes mais rendimentos. Já o IR do VGBL incide apenas sobre 

rendimentos; 

 Regime tributário (progressivo ou regressivo). No regime progressivo as 

alíquotas do IR aumentam conforme a faixa de resgate ou renda. Já no 

regressivo, quanto mais tempo o beneficiário deixar o dinheiro rendendo, 

menor será o imposto devido. 

 Prazo para resgate: jovens deixam o dinheiro rendendo mais tempo, por isso 

perfis agressivos podem ser uma melhor opção. Se você já estiver mais velho, a 



manutenção do capital pode ser mais indicada, através de perfis 

conservadores.  

Pronto para iniciar sua previdência privada? 

Estude as alternativas e só então comece seus investimentos. Há boas opções surgindo 

com fintechs e consultorias do ramo. 

Afinal, um pouco de atenção com o futuro é garantia de uma maior tranquilidade 

quando você for se aposentar. 

 


