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Redução da
taxa de Juros

A Cageprev reduziu a Taxa de Juros de Emprés-
timos da Modalidade Tabela Price. Os cortes 
na taxa básica de juros Selic, que neste mês 

atingiu 6,75%, impactaram na redução da taxa de ju-
ros da meta atuarial da Cageprev, que neste ano pas-
sou de 5,63% para 5,25%. Este fato permitiu que a di-
retoria reduzisse a taxa fixa de juros do Empréstimo 
a Participante de 1,50% para 1,40%. Os baixos níveis 
de inflação registrados no ano passado, INPC 2,07%, 
também deixaram atraente a taxa de juros variável da 
modalidade SAC: INPC + 0,75%. Esta e outras alte-
rações no Regulamento de Empréstimos podem ser 
visualizadas acessando o site www.cageprev.com.br 
no menu “Empréstimos”.

Batemos a
meta atuarial

No mês de janeiro, nossos investimentos ren-
tabilizaram 1,10% contra uma meta atuarial 
de 0,66%. Conseguimos bater a meta em 

decorrência do excelente desempenho da carteira 
nos segmentos de multimercado estruturado, onde 
atingimos uma rentabilidade de 2,25%, seguido do 
segmento de empréstimos a participantes, 1,47% e de 
renda fixa 1,00%, combinado com o baixo índice de 
inflação, medido pelo INPC, componente da nossa 
meta atuarial, que no mês de janeiro chegou a 0,23%, 
menor taxa para o mês desde a criação do Plano Real, 
e da redução da taxa de juros que compõe a meta atu-
arial para 5,25% ao ano, o que implica em 0,4273% 
ao mês.

Reajuste dos benefícios acima da Inflação

É isso mesmo. Os 51 aposentados 
e 23 pensionistas da Cageprev 
receberam seus benefícios 

no final de janeiro com ganho real. 
Com a crise que atravessamos onde 
Governo e empresas não estão con-
cedendo nem a reposição da inflação 
do ano, a Cageprev tem a satisfação 
de comunicar aos seus assistidos 
que, além da inflação, concedeu ga-
nho real aos benefícios pagos a par-

tir de janeiro do corrente ano.
Por força do Regulamento do PCV 

da Cageprev, utilizamos o INPC, um 
dos índices do IBGE que mede a in-
flação do Brasil, para fins de reajuste 
dos benefícios, que em 2017 foi na 
ordem de 2,07%, enquanto que o 
reajuste médio concedido pela Fun-
dação a seus assistidos foi de 4,01%. 
Este ganho real só pode ser aplicado, 
devido a responsável gestão dos in-

vestimentos da Cageprev, que bateu 
com folgas a meta atuarial de 2017.

A adequada aplicação da Políti-
ca de Investimentos, aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, juntamente 
com o apoio do Comitê de Investi-
mentos, e a ajuda do Conselho Fis-
cal, proporcionou que os ganhos au-
feridos na carteira de investimentos 
fossem repassados aos assistidos. 
Foi mais um ano de vitórias.

Cageprev diversifica seus investimentos

A Cageprev solicitou estudos 
para diversificar o risco de 
sua carteira de investimen-

to, até então muito concentrada 
em títulos públicos federais. A 
Fundação que recebe consultoria 
da Aditus – Consultoria de Inves-
timentos, já em 2017 fez e vem fa-
zendo aplicações em Fundos mul-

timercado e vai mexer ainda mais 
no seu portfólio com novos tipos 
de alocações, podendo ser eles em 
outros tipos de ativos de renda 
fixa, renda variável, ou até em fun-
dos no exterior.

De acordo com o presidente da 
entidade, Sérgio Lage, o conser-
vadorismo que o fundo de pensão 

vinha adotando até então já não 
será mais suficiente para bater a 
meta atuarial daqui em diante. 
“Temos uma ótima carteira, mas 
agora não há mais perspectivas de 
que as altas taxas de juros voltem 
a ocorrer, e vamos ter que mudar 
o jeito de aplicar nossos recursos”, 
diz Lage.


