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Os investidores pequenos representam a maior parte dos mais de US$ 3,4 trilhões investidos em ETFs nos
EUA.1 Embora os fundos de pensões e do tipo endowment tenham demorado em incorporar os ETFs nas
suas carteiras de investimento, o segmento de seguros aumentou o seu uso de maneira consistente. Em maio
deste ano, a S&P DJI analisou o uso de ETFs na indústria de seguros dos EUA, usando dados dos registros
regulatórios. As tendências observadas no estudo podem ajudar outros investidores institucionais a ter uma
melhor ideia do panorama atual dos investimentos das seguradoras nos EUA.
Apesar da correção do mercado no último trimestre de 2018, as seguradoras continuaram a aumentar o seu
uso de ETFs durante o último ano, investido US$ 26,2 bilhões em ETFs em linha com as tendências de
crescimento no longo prazo. No entanto, os padrões de investimento da indústria de seguros variaram
dependendo de fatores como o tamanho. As companhias que antes tinham demorado em incorporar ETFs em
suas carteiras aumentaram o seu uso e vice-versa.
Figura 1: Crescimento de AUM e ações em ETFs
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Fonte: NAIC através da S&P Global Market Intelligence. Dados de 31 de dezembro de 2018. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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As seguradoras aumentaram o uso de ETFs em seus portfólios para efeitos de diversas funções estratégicas
e táticas. Historicamente, as megacompanhias de seguros ou aquelas com mais de US$ 50 bilhões em ativos,
em particular, utilizaram os ETFs para reinvestir o efetivo em renda variável, como uma sobreposição para a
gestão de liquidez ou como parte de uma estratégia de Barbell, por exemplo. Com base nos dados de 2018,
observamos que as megaempresas de seguros estão investindo mais ativos em ETFs do que nunca antes, o
que poderia ser um exemplo para outras grandes entidades que ainda não começaram a investir em ETFs.
As seguradoras na categoria de tamanho mega concentraram a maioria dos ativos das companhias de
seguros em 2018 e detiveram aproximadamente um terço das participações em ETFs (confira a figura 2).
Figura 2: Ativos líquidos e ativos em ETFs segundo tamanho da empresa
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No entanto, vale a pena salientar que as megaempresas de seguros aumentaram 39% seus AUM em
comparação com 2017 (veja a figura 3).
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Figura 3: AUM em ETFs de megaempresas de seguros por ano
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Fonte: NAIC através da S&P Global Market Intelligence. Dados de 31 de dezembro de 2018. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.
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Embora as grandes empresas tenham representado a maioria dos ativos em ETFs durante 2018, as
megaempresas as alcançaram rapidamente, apresentando as maiores taxas de crescimento anual composto
(CAGR) nos horizontes temporais de 1, 3, 5 e 10 anos. Em contrapartida, os investimentos em ETFs das
grandes empresas diminuíram 25% durante o mesmo período.
Figura 4: CAGR dos AUM e ações em ETFs segundo tamanho da empresa
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Fonte: NAIC através da S&P Global Market Intelligence. Dados de 31 de dezembro de 2018. Este quadro é fornecido para efeitos ilustrativos.

Ao contrário de anos anteriores, os ETFs em renda variável (e não os de renda fixa) impulsionaram o
crescimento de AUM nas megaempresas de seguros, com uma taxa de crescimento de 43% em relação a
2017. Em 2018, os ETFs de renda variável representaram 63% dos ativos que este tipo de seguradoras
investiu em ETFs.
Do mesmo modo que outras grandes entidades, como os fundos de pensões, fundos endowment e
fundações, que procuram instrumentos de investimento eficientes e de baixo custo para as suas carteiras, o
crescimento no uso de ETFs nas megaempresas de seguros pode servir como inspiração para os seus
investimentos.
Para saber mais sobre as tendências de 2018 quanto ao uso de ETFs entre as seguradoras, confira o nosso
artigo de pesquisa “ETFs nos investimentos das companhias de seguros - 2019”.

Leia mais em indexologyblog.com
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