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A longevidade do brasileiro está 
aumentando e, segundo o IBGE, 
30% da população será formada, 

em 2028, por pessoas com mais de 50 
anos de idade. 

E quando cresce a expectativa de 
vida, cresce também a importância de 
planejar a situação financeira na velhi-
ce, certo? Deveria ser, mas infelizmen-
te isso não acontece no Brasil. Estudos 
mostram que poupar não é da natureza 
humana, mas no âmbito nacional, essa 
tendência é especialmente marcante.

Levantamento do Datafolha revelou 
que o brasileiro é imediatista e que 65% 
da população não guarda dinheiro para 
o futuro, número extremamente preo-
cupante em um país onde a ineficiência 
do sistema previdenciário tornou emer-

Longevidade: sua velhice vem aí 
gencial uma Reforma da Previdência, 
ainda sem data definida.

Analisando as projeções de cresci-
mento populacional no nosso país, é 
fácil entender que, no modelo atual, a 
previdência social não chegará a 2050 
sem uma profunda reforma. As pro-
jeções indicam que, da forma que está 
a previdência no Brasil custará ao país 
quatro vezes mais do que custa, em mé-
dia, nos outros países. Claro, não é fácil 
poupar no Brasil. Em países nos quais 
há menos desigualdade social e mais 
serviços públicos de qualidade, princi-
palmente na Educação e na Saúde, além 
de uma previdência confiável, a neces-
sidade de economizar não é tão eviden-
te. Isso, no entanto, não muda o fato de 
que a falta de planejamento financeiro 

INPC cresce 1,43% em 
junho

O Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor - INPC variou 1,43% em junho, a 
maior alta para o mês desde 1995 (2,18%), 

e ficou 1,00 p.p. acima da taxa de 0,43% de maio. É 
a primeira vez desde janeiro de 2016 (1,51%) que o 
índice ficou acima de 1,00%. Os produtos alimen-
tícios tiveram alta de 2,24% em junho, enquanto, 
no mês anterior, a alta havia sido de 0,29%. Os 
não alimentícios cresceram 1,08%, enquanto, em 
maio, variaram 0,49%. (IBGE).

Rentabilidade

A rentabilidade da Carteira dos investimentos do PCV da Cageprev atingiu 
1,24% enquanto a meta atuarial alcançou 1,86%. Neste mês não conse-
guimos bater a meta, no entanto, nossos investimentos apresentaram 

excelente performance. O segmento de renda fixa rentabilizou 1,25%, multi-
mercado estruturado 1,33%, empréstimo a participantes 1,37%, os imóveis, em 
decorrência da reavaliação, rentabilizaram 7,74%. Já a renda variável rentabili-
zou -7,59%.

O fator determinante para o não atingimento da meta foi a inflação medida 
pelo INPC que surpreendentemente registrou 1,43%, 1,00 p.p. acima do que o 
registrado no mês anterior e representa a maior inflação para o mês, desde 1995. 
O INPC é componente da nossa meta atuarial, e ainda foi maior que o IPCA, 
índice em que estão atrelados os nossos títulos federais, que registrou 1,26%.

Cageprev participa de Seminário sobre a
Nova Resolução CMN N.º 4661

Realizado nos dias 4 e 5 de julho em Fortaleza, ministrado pelo professor 
Amable Zaragoza, especialista em Previdência Complementar do quadro pró-
prio da PREVIC e professor de Direito Previdenciário e Finanças, o seminário 

representa um problema grave em nos-
so país, capaz de tornar a chamada “me-
lhor idade” em um verdadeiro pesadelo 
para muitos.

É por essa razão que a previdência 
complementar, ganha cada vez mais 
força como opção de investimento para 
garantir uma aposentadoria confortá-
vel. Enquanto no modelo governamen-
tal vigente - administrado pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) - não 
é possível escolher o valor da contribui-
ção, já que é automático e proporcio-
nal ao salário recebido. Na previdência 
complementar, o participante pode in-
vestir o quanto quiser, de acordo com 
seus objetivos e sua disponibilidade, e 
estipular renda mensal superior à defi-
nida pelo governo.

teve como objetivo elucidar a nova Re-
solução CMN N.º 4661 de 25 de maio de 
2018, que regulamenta a gestão dos In-
vestimentos nas Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar.

O seminário foi uma realização da 
Cageprev em parceria com a Cabec e a 
Fapece e teve o apoio da Aditus Consul-
toria. A Cageprev contou com a partici-
pação dos seus diretores, dos conselhei-
ros fiscais e deliberativos, do comitê de 
investimentos, do consultor jurídico, do 
atuário, além de dez colaboradores da 
Patrocinadora Cagece.


