
Ado ano passado, um ETF lastreado 

neste início de 2015 o lançamento de seu 
ETF que também tem como benchmark 
o índice americano. O novo fundo de 

setores pouco representados nos índices 
locais, tendo ainda exposição ao índice 
S&P 500 com variação cambial”, ex-
plica Tatiana Grecco, responsável pelo 

ao ano, e não há taxa de performance. 

somam um patrimônio líquido de R$ 1,3 
bilhão, segundo o boletim mensal da 
bolsa referente a dezembro, sendo o 

50 ações mais negociadas da bolsa, e 
que tem R$ 1,16 bilhão.

-
pais concorrentes deste mercado, com 
maior quantidade de ETFs listados 

totalizam um PL de R$ 1,71 bilhão, 

Outros dois gestores que participam 
do mercado de ETFs são a Caixa Eco-
nômica, que também tem um ETF do 

-

que busca medir o desempenho dos 30 
maiores ativos pagadores de dividendos 
no mercado brasileiro. O PL desse fundo 
é de R$ 9,4 milhões.

Gestores

Asset do Itaú lança 
ETF de principal índice 
da bolsa americana

Fundos de Pensão

Política de investimentos mais flexível

A -

-

De acordo com Ronnie Tavares, diretor de investimentos da 
-

talmente da evolução do cenário macroeconômico, principal-
mente em relação ao possível início das aplicações em renda 
variável ou investimentos no exterior. Para ele, o ano de 2015 será de consolidação, 
com a possibilidade de início da exploração de novas vertentes de investimentos à 
medida que surgirem oportunidades interessantes. 

Gestores 

Cresce captação dos PEs nos EUA em 2014

O -
tados Unidos captaram um total de 

US$ 266,2 bilhões no ano passado, alta 
-

fundos que encerraram captação em 2014 
nos EUA foi de 765, quantidade recorde 
desde 2000. Ainda assim, o cenário não 
é dos melhores para os investidores de 

de capital levantado e não investido, ou 

venture capital e de aquisições de controle 
acionário estarem cada vez mais valori-
zados, gerando um temor sobre possíveis 
baixos retornos. A captação para fundos 

ano passado, com investidores atraídos 
por veículos de investimento focados em 

 
 

Fundos de Pensão

Nucleos investirá R$ 10 milhões no exterior

O ingressar no mercado internacional este ano, por meio de um fundo de ações. O 

-
leo, o mercado já não aposta mais na elevação dos juros pelo Fed no começo deste 
ano, o que tende a favorecer o segmento de renda variável americana. “Ainda não 
temos previsão de quando vamos selecionar uma gestora para esse fundo, mas temos 

passiva, e não ativa”, diz.
-

cado doméstico. “A bolsa brasileira vem perdendo valor desde 2009. Queremos estar 

do patrimônio da fundação está aplicado em ações.
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