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Renato Russo, vice-presidente da
Fenaprevi: formalização do emprego

vem ajudando o brasileiro
a pensar mais no futuro

“A pessoa que pode
juntar 20% ou
30% de sua renda
pode fazer um
VGBL e aumentar
essa capacidade
de poupança

Juvencio Braga,
diretor responsável pela

Caixa Vida e Previdência

“O país carece de
educação financeira.
Os jovens precisam
aprender a lidar
com dinheiro para
poder consumir
no futuro

André Camargo,
superintendente de estratégia

e comunicação da Brasilprev

CULTURA DO POUPAR
Em setembro desse ano, o Santander re-
gistrou um crescimento de 30% em re-
servas provenientes de fundos de previ-
dência privada. Com o forte de sua car-
teira — hoje na casa dos R$ 17 bilhões —
voltada para a alta renda, é considerada a
instituição com a maior concentração de
clientes nas classes A e B. O banco está
apostando suas fichas em produtos cus-
tomizados, voltados para necessidades
específicas, como por exemplo, a educa-
ção dos filhos. Segundo Richard Seege-
rer, superintendente de produtos de pre-
vidência do banco, é um segmento que
deve deslanchar nos próximos anos.
“Somente em outubro deste ano, fizemos
uma ação e vendemos mais de 30 mil pla-
nos com esse formato”.

Com uma base de 1,3 milhões de clien-
tes e R$ 33,6 bilhões de ativos, a Brasilprev
acumulou um crescimento de 35% entre
os meses de janeiro e setembro de 2010.
Para abocanhar um volume ainda maior
de vendas, a empresa direciona suas ações
para a retenção de clientes. “Não adianta
captar novos contratos e não conseguir
manter os que já estão ativos”, explica Ca-
margo, da Brasilprev. Para isso, a empresa
investe fortemente no treinamento de
seus corretores para fazer uma abordagem
bastante específica com os clientes.

Em 2011, o mercado de previdência pri-
vada no Brasil não deve encolher. Muito
pelo contrário. As expectativas de manu-
tenção do crescimento , a continuidade da
elevação da renda e a mudança de menta-
lidade do brasileiro em relação ao futuro
devem continuar guiando o setor no rumo
das boas notícias. Quem poupa, tem um
futuro garantido e sonhos conquistados.

TEXTO JÚLIA ZILLIG

Para atrair a classe C,
instituições
investem
em treinamento
Produtos que envolvem custeio de
educação estão entre os mais procurados

A
classe C torna-se cada vez mais
importante para os negócios
das empresas. Ela está ajudan-
do a impulsionar a previdência
privada por conta do aumento
da expectativa de vida no país,

da renda, maior acesso ao crédito e orçamen-
to doméstico um pouco menos apertado. Mas
como é possível aumentar a penetração das
empresas nesse segmento, já que as caracte-
rísticas dessa faixa de renda, em termos de
consumo e necessidade, diferem das classes A
e B? O primeiro passo, na visão de Renato
Russo, da Fenaprevi, é a comunicação mais
simples com esses clientes, ou seja, traduzir a
linguagem da previdência. “A indústria está
se mexendo para desenvolver produtos para
esse perfil de cliente. Os contratos estão mais
simplificados. Saber explicar de forma didáti-
ca e clara o que é a previdência é algo que faz a
diferença na hora de fechar uma venda. A
atuação de uma mão-de-obra bem preparada
é fundamental neste sentido.”

Para as empresas, o desafio é conhecer pro-
fundamente esses potenciais clientes, suas
verdadeiras necessidades e anseios, para as-
sim desenvolver produtos ajustados a essas
expectativas, ou seja, com flexibilidade e pre-
ços que cabem no bolso. “Com produtos sim-
ples e uma contribuição pequena, o cliente
consegue fazer uma poupança para realizar
um sono ou incrementar sua aposentadoria,
sem precisar se desfazer da aplicação em caso
de dificuldades financeiras”, explica Juvencio
Braga, da Caixa. O Santander está de olho em
produtos formatados para a realidade da clas-
se C. Richard Seegerer, superintendente de
produtos de previdência do banco, formatou
produtos que envolvem a educação dos filhos,
as necessidades femininas ou até mesmo ga-
rantir um 13º salário na aposentadoria com-
plementar. O produto voltado para custear a
educação dos filhos é algo que vem fazendo
sucesso na classe C. “É um tipo de fundo que a
pessoa vai pensar duas vezes antes de mexer,
já que dali sairá a formação de seu filho.”

A Brasilprev lançou o produto Ciclo de
Vida, que também atinge a classe C. “Esse tipo
de previdência dá acesso a um investimento
mais sofisticado, composto também por ren-
da variável”, diz Camargo.

Para atrair esse público, a abordagem das
empresas não envolve estratégias como re-
dução da taxa de administração, por exem-
plo. O caminho envolve a forma como os bra-
sileiros em geral costumam pensar quando
adquirem algo: a prestação cabe no bolso?
Entra no meu orçamento? Por conta disso, o
valor dos depósitos mensais é relativamente
baixo. Pode variar entre R$ 25 até R$ 250, de
acordo com o valor requisitado pelo consu-
midor, e também em relação às suas expecta-
tivas sobre o montante acumulado.

É um tipo de
fundo que a
pessoa vai pensar
duas vezes antes
de mexer, já
que dali sairá
a formação
de seu filho

Richard Seegerer,
superintendente

de produtos de
previdência do

Santander
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