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Cenário para o novo governo

Passadas as eleições e conheci-
do o novo Presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, resta para nós, 

investidores institucionais, traçar 
dentro de nossas Politicas de Inves-
timento onde e como iremos fazer 
nossas aplicações financeiras nos 
próximos anos.

A principal função das entidades 
fechadas de previdência comple-
mentar é pagar benefícios aos seus 
participantes. Para alcançar este 
objetivo os fundos de pensão têm a 
obrigação de bater suas metas atu-
ariais, que só será possível com in-
vestimentos seguros e rentabilida-
de adequada. O novo governo, cuja 
política econômica ficará a cargo do 
economista Paulo Guedes já sinali-
zou que no primeiro momento não 
deverá mexer na taxa de juros e no 
controle da inflação.

Esta afirmação nos permite to-
mar algumas decisões, sendo a prin-

cipal delas o cancelamento da com-
pra de títulos públicos federais, do 
Tesouro Nacional, principalmente 
as NTN-B, pois as taxas de juros ne-
las embutidas estão abaixo da nossa 
taxa de juros da meta atuarial. De-
vemos, portanto, partir para aqui-
sições de novos ativos financeiros, 
que irão compor nossa carteira de 
investimento, ativos estes que tra-
rão volatilidade aos investimentos 
da Cageprev. Deveremos também 
abandonar a compra de papeis atre-
lados ao CDI, enquanto a SELIC per-
manecer no patamar de 6,5% ao ano.

Assim sendo, já solicitamos es-
tudos a nossa assessoria financeira, 
para a compra de cotas dos fundos 
multimercados, dos fundos de renda 
variável e de fundos de investimento 
no exterior. Estamos confiantes na 
nova política de investimentos do 
País, e certos de que alcançaremos 
nossos objetivos no ano de 2019.

Trabalhador que completar a 
pontuação da regra 85/95 pode 
receber até R$ 278 mil a mais

O trabalhador que decide se 
aposentar somente após 
completar a pontuação da 

regra 85/95 pode receber durante 
toda a vida até R$ 144 mil a mais, 
se for homem, ou até R$ 278 mil, se 
mulher, segundo cálculos do con-
sultor atuarial Newton Conde, en-
trevistado pelo jornal Folha de São 
Paulo.

O cálculo é sobre a diferença en-
tre a aposentadoria integral e a que 
é reduzida pelo fator previdenciário, 
considerando segurados que fizeram 

80% dos recolhimentos sobre o teto 
do INSS e que hoje têm 55 anos (ho-
mem) e 52 anos (mulher), que são 
as idades médias dos trabalhadores 
que pedem o benefício por tempo de 
contribuição.

“Os cálculos deixam claro a impor-
tância para o trabalhador em usar a 
regra 85/95 para conseguir a aposenta-
doria integral”, diz Conde. Aposentar-
-se com o 85/95 é quase tão importan-
te quanto não pedir o benefício antes 
de cumprir os requisitos para entrar 
nessa regra. (Abrappp).

Rentabilidade: 
batemos a meta!

No mês de outubro a rentabi-
lidade dos investimentos do 
PCV da Cageprev bateu a Meta 

Atuarial. A perspectiva de um futuro 
governo mais compromissado com 
reformas estruturais levou o risco país 
a cair consideravelmente, ajudando o 
real a se valorizar contra o dólar (pas-
sou de R$/US$ 4,0 para R$/US$ 3,7), 
os juros futuros a caírem e a bolsa de 
valores a subir. O real se apreciou 
8,06% contra o USD e o Banco Central 
manteve a taxa Selic em 6,50%.  O Ibo-
vespa encerrou outubro com valori-
zação de 10,19%, aos 87.423 pontos 
(fonte: Sul América). 

Neste contexto, nossos investi-
mentos rentabilizaram 1,23% en-
quanto a meta atuarial atingiu 
0,83%. Principais fatores para o 
atingimento da meta: todos os seg-
mentos de investimentos da carteira 
apresentaram rentabilidade positi-
va: renda fixa 1,19%; renda variável 
14,50%; multimercado 0,94%; em-
préstimos 1,35%; imóveis 0,52%. No 
segmento de Multimercado Estrutu-
rado o Fundo Az Quest se destacou 
com 2,44%. No segmento de renda 
fixa o destaque ficou com o Fundo de 
Investimentos BB IPCA com 3,76%. 
No segmento de renda variável o 
fundo Sul América Selection surpre-
endeu com 14,74%, acompanhando a 
valorização do Ibovespa. A inflação 
medida pelo IPCA (índice em que es-
tão atrelados nossos investimentos), 
apresentou variação de 0,45%, maior 
do que o INPC (índice que compõe 
a nossa meta atuarial) que registrou 
0,40%. No acumulado do ano tam-
bém estamos batendo a meta atua-
rial: rentabilidade acumulada 8,94% 
x Meta acumulada 8,06%.


