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Cenário Econômico:
maio foi um mês marcado pela 

forte volatilidade

Maio foi um mês que os ges-
tores de carteira de investi-
mentos querem esquecer. 

Um mês marcado pela forte volatili-
dade e perdas expressivas em classes 
de ativos como bolsa, câmbio, juros 
e, principalmente, fundos multimer-
cados. A decisão do COPOM em não 
reduzir mais uma vez a taxa SELIC 
pegou a todos de surpresa.

Quando o mercado apostava que 
a taxa iria para 6,25% ela se manteve 
em 6,50%. Foi o suficiente para regis-
trar perdas na parte curta de juros. A 
desvalorização do Real ante a valori-
zação do Dólar e queda da Bolsa re-
tirando os ganhos obtidos no ano de 
2018, somados à greve dos caminho-
neiros, que praticamente paralisou 
o País, fez com que, mais uma vez, o 
mês de maio não seja esquecido. Vide 

caso JBS em 2017.
A carteira de investimentos da Ca-

geprev, que possui fundos multimer-
cados e renda variável também sofreu 
perdas, impedindo o atingimento da 
meta atuarial no mês. Nos segmentos 
de renda fixa e operações com partici-
pantes rentabilizamos positivo. 

Para finalizar o mês, o Conse-
lho Monetário Nacional editou a 
Resolução CMN nº. 4.661/18 no dia 
29/05/2018 que revogou a Resolução 
CMN nº 3.792/09, que dispõe sobre as 
normas e procedimentos de aplicação 
dos recursos garantidores dos planos 
administrados pelas Entidades Fe-
chadas de Previdência Complemen-
tar – EFPC.

O próximo Informativo vai trazer 
maiores informações sobre a Resolu-
ção nº4.661/18.

Rentabilidade

A rentabilidade dos investimentos 
do PCV da Cageprev atingiu 0,48% 
enquanto a meta atuarial alcançou 

0,86%. Neste mês, nossos investimentos 
sofreram o impacto negativo do mercado 
financeiro. A queda da bolsa e a desvalori-
zação do Real foram as principais causas do 
não atingimento da meta, pois impactaram 
diretamente no segmento de multimercado 
estruturado que rentabilizou -1,02% e no 
segmento de renda variável que rentabili-
zou -7,40%. Já os segmentos de renda fixa e 
empréstimos a participantes apresentaram 
rentabilidades positivas, 0,56% e 1,38%, res-
pectivamente.

Outro fator importante para o não atin-
gimento da meta foi a inflação medida pelo 
INPC, e que é componente da meta atuarial, 
ter registrado 0,43%, 0,22 pontos percentu-
ais acima do que foi registrado em abril, en-
quanto o IPCA, índice de inflação em que es-
tão atrelados nossos investimentos em renda 
fixa, registrou 0,40%, 0,18 pp acima do que 
foi medido no mês de abril, motivado pelos 
grupos alimentação e habitação, com ênfase 
para a energia elétrica.

No acumulado do ano a rentabilidade da 
carteira do PCV ainda está ultrapassando a 
meta, alcançando 3,64%, frente a meta atua-
rial que acumulou 3,30%.

Cageprev participa do 23º EPINNE e 21º EPB

A Diretoria da Cageprev partici-
pou do 23º EPINNE (Encontro 
dos Profissionais de Investi-

mentos do Norte e Nordeste) e do 21º 
EPB (Encontro dos Profissionais de 
Benefícios do Norte e Nordeste). O 
evento (dois em um) aconteceu nos 
dias 17 e 18 de maio em Fortaleza no 
Hotel Gran Mareiro e reuniu cerca de 
400 profissionais, que discutiram te-
mas relevantes para o setor de previ-
dência complementar fechada, visan-
do seu fortalecimento, integração e a 
superação de desafios.

A Fundação foi representada pelo 
diretor-presidente, Sérgio Lage, a di-
retora Administrativo-Financeira, 
Clóris Ferreira, os membros do Con-
selho Deliberativo: Aurineide Lemos, 

Carlos Rossas, João Neto, Sérgio Pon-
te, Tancredo Wilson e os membros 
do Conselho Fiscal: Antônio Neto, 
William Carvalho, Pedro Henrique, 
além dos colaboradores, Ernando Bar-
reto e Maria Vânia, do seu atuário Vi-

cente Aderson e do membro do Comi-
tê de Investimentos, Patrick Pinheiro.

A Cageprev participou da organi-
zação do evento, juntamente com as 
demais entidades do Ceará: Cabec, 
Capef, Fapece e Faelce.


